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Месец фебруар
има 28 дана, а ако је преступна година онда има 29 дана

1. фебруара

Предпразник Сретења Господа Бога и Спаситеља нашег
Исуса Христа;

Спомен светог мученика Трифона.

На Господи воззвах.. стихире предпразника 3, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Света црква се припрема да прими у себе Господа, који као мало
Дете пристиже, и зато благодаћу духовном украшава свој верни и
богољубиви сабор, па кличе: ти си Речи Божија слава и похвала и
пунина мога украса, јер си ради мене постао телесан у виду Детета.

Ова је као палата пресветла и сенка пречасна и храм свети и
широки који уводи унутар дворова цркве Господње, а заручује себе
својој светој цркви и моли се увек да се избаве од пропасти и невоља
сви који искрено њу Богородицу непрестано прослављају.

Принесимо сада Христу предпразничку похвалу, славећи његово
снисхођење, јер се на рукама девственим као детенце доноси, и долази
да легне на руке Симеона, да призове све људе и обожи њину природу,
јер је он доброчинитељ и Господ.
Ине стихире светоме, глас 1.
Подобан: Всехвалнији..

Трифоне свехвални, ти си постао светли заједничар непролазног
блаженства на небесима, твојим храбрим подвизима и твојим
страдањем славни, постао си сведок Истине, зато моли Христа да
подари душама нашим мир и велику милост.

Трифоне преславни, ти си потпуно обасјан сјајем непролазне
Светлости; ти си Божијом благодаћу уништио сву мрачну обману, а
господара таме си оборио, зато се моли да душе наше добију мир и
велику милост.

Трифоне свеблажени, ти си се удостојио ангелске радости и
весеља, јер си се красота овог живота одрекао, и духовном силом си све
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то занемарио, а мучење си трпељиво поднео, па се молиш за душе
наше.
Слава, глас 2.
Дело Кипријаново.

Презрео си све што је на земљи, свети и свеблажени Трифоне, и
на судилиште си храбро похитао, и борбом до крви ти си мучениче
гордога вешто савладао, и тако си венац победе стекао, зато
страдалниче не малаксавај у молитви Христу Богу нашем за нас, да се
спасу душе наше.
И сада, глас тај исти.
Дело Германово.

Овога дана Симеон прима на руке Господа Славе, којега је раније
Мојсеј видео, под окриљем мрака на гори Синајској, када је од њега
таблице примио, он је у пророцима предсказани Творац Закона, он је
тај којега је Давид наговестио, који је свима страшан, а има велику и
богату милост.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

О, Симеоне, прими Господа славе, као што ти је Дух Свети
најавио, јер он је и дошао.
Стих: Сада отпусти слугу твога Владико по речи твојој, са миром.

Чиста и Пречиста Дјева, носи Створитеља и Владику, као детенце
на рукама, и улази у цркву.
Стих: Светлост да обасја незнабошце а на славу твога народа Израиља.

Велика је и узвишена ова тајна и диван домостој, јер Који све
обухвата и дечицу ствара, тај је као Детенце на рукама донешен.

Слава и сада, глас тај исти (2.)
Самогласно.

Свештеног је освештана Дјева донела у светињу светитељу, а
Симеон је руке пружио и њега радосно примио и узвикнуо: сада
отпусти у миру слугу твога Владико и Господе, по твојој речи.

Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Трифон, 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.
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Слава и сада, тропар предпразнка, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Небески сабор ангела погледа на земљу, дошавши да види како
Онога који се пре све твари родио, младенца Христа, рођеног од
неискусомужне Матере, којег носе ка храму, и са радошћу певају са
нама заједно предпразничку песму.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар предпразника, два пута;
Слава: светога, И сада: предпразника.

После прве катизме сједален глас 1.
Подобан: Красотје девства..

Тебе Христе од Дјеве оваплоћенога, радосно је примио Симеон и
узвикнуо: сада отпусти Владико твога слугу; и Ана непорочна и славна
пророчица, сада те је исповедила и песму ти принела, а и ми
Животодавче ти кличемо: слава јер си тако одлучио.
Слава и сада, то исто.

После друге катизме сједален глас 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..

Мада си са Оцем беспочетан, ти си се на земљи родио, и мада си
недостижан ти си донет у храм; старац те је радосно на руке примио
и узвикнуо: сада ме отпусти, по речи твојој јер си ме посетио, и јер
си одлучио да као Бог спасеш род човеков.
Слава и сада, то исто.

Канон предпразника, са ирмосем на 8 и светога на 4.
Канон предпразника, глас 4.

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

Своја срца сви припремимо, и Христа који овога дана долази
очишћени примимо, да се његових божанских дарова духовно насла-
димо.

DAN 1.
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Храм старог Закона данас унапред отвара двери Ономе који је по
Закону, и спрема Законодавцу и Створитељу свечани улазак, и спрема
му побожне похвале као часне дарове.

Певаћу теби Господе Боже мој, јер си телесно постао као Детенце,
и покорио се Закону и јер си спасао човека, ради којега си и ти Човек
постао.
Богородичан: Сабор проповеда велику славу твоју, схвативши тебе,
Пречиста Владичице, као старозаветни храм, и као чисто станиште
Владара и Бога свих.

Ини канон мученика. Његов акростих је: Удостоји ме Трифоне да
окусим небеске сладости. 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.

Заиста си се свете сладости на небесима наситио као непобедиви
страдалник, зато твојим молитвама душу моју избави од страсних
смутњи.

Божије речи си проповедао, и на делу си их испунио, јер си за
светињом жудео и целомудреност си заволео.

Заиста си светитељу био прави пастир, јер си душу твоју мудрошћу
вере напасао, а душе залутале си враћао, и Богу их приводио.
Богородичан: Обасјај ме духовним сјајем, јер си родила Блистање
славе Очеве, Најнепорочнија Невесто, и мрак мојих греха разори.

Ако је недеља:
Катавасија: Сушу глубородитељнују..

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

Сви који у храм Божији улазе, заиграше душом, хотећи да приме
Христа Цара телесног.

Припремите данас верни за Христа похвале као часне и угодне
дарове, и њега радосно сретнимо.
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Сада је прошла сенка а пристигла је Истина, сада је дошла
благодат, зато сада Симеоне прими Христа.
Богородичан: Престало је јављање сенкама и сликама, јер се твобом
Пречиста показала Истина свима крајевима света.

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 се славни мучениче Христов оденуо у силу са висине и тако
си отупио оштрицу Гордељивог.

Мада си био одевен у тело, ти си намере бестелесног противника
осујетио, јер си оваплоћенога Бога-Реч проповедао.

Самим твојим доласком се зли духови прогоне, јер ти си вођен
благодаћу Духа Светога.
Богородичан: Имајући тебе као помоћ, нећу се постидети, Пречиста
Мати Божија, и имајући тебе као заступницу мога живота спасићу се.

Кондак мученика, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Тврдом вером у Свету Тројицу, многобоштво си до краја разорио,
свеславни, и славан си у Христу постао, и силом Христа Спаситеља си
мучитеље победио, а за мучеништво си венац примио, и дарове светих
исцелења, као непобедив.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Сладећи се телесним страдањем, ти си блажени божанску и
нестрадалну храну достојно примио, и венац бесмртности си од Бога
примио, зато мучениче изливаш реке исцелења свима, који са љубављу
притичу под твоје окриље.

Слава и сада, предпразника, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Свима си ризница вечнога живота, а ради мене си био под Законом
и постао као Дете; ти си давно на Гори Синају записао на таблицама
Закон, а дошао си да све разрешиш од робовања старом Закону; слава
доброти твојој Спасе, слава снисхођењу твоме, слава твоме промислу,
једини Човекољубче.

DAN 1.



6

MINEJ FEBRUAR

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

На облаку светлом је ношен, и у телу као Сунце правде, а
божанске своје зраке нам нуди данас и свој храм унапред обасјава.

Предпразничку похвалу Владици данас црква приноси, и спрема се
да га као Женика свечано прими, и са Симеоном се радује, а војске
ангела се диве, гледајући на старачким рукама Слављенога са Оцем и
Духом, као Сина и Бога нашега.
Богородичан: Тебе ће, Преславна Богородице, да прими сенка Закона
као скинију, јер ти на рукама носиш Господара Закона, и твојом
благодаћу је обасјаваш.

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

Све који су те гледаоце ти си их задивио твојим великим
трпљењем, светитељу, јер си муке и страдања претрпео као у туђем
телу, храбри Трифоне.

Батинама и ранама од мука си се хранио светитељу, али сада у
светињи благујеш, и непролазне славе се насићујеш.

Оштрим жељезним сечивима ти је тело стругано, али је тиме твоја
душа снагу добијала, од Божије благодати.
Богородичан: Сву наду своју полажем на тебе Мати и Дјево, а ти ми
душу сачувај, јер ти си родила Бога и Спаситеља мога.

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.

Тебе Господе телесног прима храм, и твојим светим и неизрецивим
зрацима божанства се славно просветљава.



7

Удостоји Господе да те духовним рукама приме сви који хвале твој
промисао, па и нас који ти са вером певамо прими као човекољубив.

Удостоји Господе да ти са Симеоном благодаримо сви који те
радосном душом примамо, јер си ради нас хтео да у телу дођеш.
Богородичан: Са одлучном савешћу и са чврстом вером те достојно
славимо, јер смо тобом Пречиста избављени служењу сенки старог
Закона.

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.

Чим си заволео страдалниче да поштујеш Христову икону, ти си
идоле обмане си уништио.
Када си славни страдалниче светлу благодат Бога нашега спознао, ти си
ради ње пострадао.

Када си страдалниче благодаћу Божијом обасјан, ти си затим ради
Христа пострадао.
Богородичан: Зачеће у теби је било неизрециво, а рађање из тебе
непојмљиво, јер си остала чиста Увекдјево.

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.

Уплетимо данас песме као цветове, припремимо са вером свети
венац благодарности Владици, који духовно жели да дође.

Као старац Симеон, и ми духовно припремимо своје руке за Бога,
па њега који долази у свети храм славе своје радосно примимо.

Христа, створитеља векова је старац примио као Детета, али је
разумео да је то превечни Бог и Светлост народима и слава Израиља.
Богородичан: Пишући побожно, надахнутом писаљком, тебе су Дјево
пророци описали као храм и сенку и као свети дом Владике свију, и
тобом су се красили.

DAN 1.
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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.

Твојом крвљу, славни Трифоне, ти си мрске идолске жртве и
скверне приносе и безумље идолско исушио, а све племените изданке
у цркви си њоме залио.

Дубоке ране мученика као миро миришу, и крв страдалника излива
исцелења, а остаци тела освештавају душе свих који их са вером
дотичу.
Богородичан: Као духовни ковчег примила си беспочетнога Бога-Реч, и
као у свето станиште си примила Створитеља, па као огњени престо
носиш, Богомати, Господара свега постојећег.

Кондак, глас 6.
Са Оцем је Син невидив, а сада је видив у телу, јер се неизрециво из
Дјеве родио, и на руке га је свети страц примио; и ми се њему
поклонимо као истинитом Богу нашем.

Икос:
Данас се поставља освештана трпеза, а сабор љубитеља празника

носи заставе предпразника за четрдесетодневнога Господа из Дјеве
чудно Рођенога; ту је и наручје старца светога, и свети спомен
страдалца Трифона, и сви певајмо предпразничке похвале истинитом
Богу нашем.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи..
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.

Унапред се црква украшава духовним зрацима, и спрема се да са
љубављу прими Владику свих и Створитеља, и радосно му саставља
песме доласка.

Бога-Реч, који је необухватан у недрима Очевим, Материнским
рукама као Сина свога јединороднога и телесног носи у цркву, и по
Закону га доноси као Бого-Дете.
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Бог који се уселио у тело Дјеве, данас на рукама Симеона као на
престолу огњеном седи.
Богородичан: Сви су народи видели твоју славу, једина Пречиста, зато
тебе као Царицу свих побожно прослављају, и као надприродну Бого-
Матер те непрестано прослављају.

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

Као овенчан се радујеш са војскама мученика јер си речима Истине
обману победио, и кличеш радосно: благословен си Боже отаца наших.

Господар свега својим страдањем овенчава овог мученика, и
настањује га у небеска насеља јер кличе и говори: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Као младица носиш Младога, и мада је он пре свих
векова, из тебе се оваплотио, зато не престај да се молиш, да се спасу
сви који певају: благословен си Боже отаца наших.

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

Симеон је руке пружио, и унапред је своју душу побожним делима
очистио, да прими Господа који је по својој доброти као Дете постао,
кличући њему радосно: благословите сва дела господња Господа.

Светлост Христове благодати нам је заблистала, када је хтео да уђе
у свој храм, и као обновитељ благодати сваку сенку Старога Закона
испуњава, свима који искрено певају: благословите сва дела господња
Господа.

Превечног Бога који је ради нас постао Бого-Дете, на руке је при-
мио старац Симеон, кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Христос, који се из велике доброте и ради нас оваплотио
из тебе Пречиста, данас приноси Оцу угодно очишћење, јер је он
једини Пречисти и Најнепорочнији, и само је тебе, Најчистија, сачувао
Пресветом.

DAN 1.
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Ини.
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.

Пострадао си све до комадања и палења твога тела, и до изливања
твоје крви, и чак до саме смрти, али си се греху противио, мучениче
Христов, зато си сада примио живот у Христу сакривен, па кличеш:
свештеници благословите и народи величајте Господа у све векове.

На овом свету си се подвизавао и против обмане нечастивог и
богоборне лажи борио, због које су те веома мучили, али си на
небесима блажен Трифоне и носиш венац, па са ангелима радосно
певаш: децо благосиљајте, свештеници певајте му и народи величајте
Господа у све векове.

Мучитељеву безбожност си изобличио, храбри, а демонско
богопротивљење си угасио потоцима твоје крви, и јединога Бога у
Тројици си достојно и јасно објавио, и славећи га кликтао си: децо
благосиљајте, свештеници певајте му, и народи величајте Господа у све
векове.
Богородичан: Следујући твојим речима, славимо тебе као блажену,
Пречиста, јер си телом родила заиста Владику Блаженога, који живи у
светлу незалазном, као светли вођа, и светлодавац; њега деца
благосиљају а свештеници му певају и величају га 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.

Удостоји ме Доброчинитељу да те духовним рукама примим као
Симеон у давнини, и да се насладим твојом добротом, јер си ми ти
једина жеља и најжељеније блаженство.

Запалимо сви духовне свеће врлина, па као свећеносци са љубављу
изађимо са Симеоном и Аном у сусрет Христу који хоће да дође и
освешта своје певаче.

Данас у храму старац Симеон рукама прима Христа Бога нашег и
кличе говорећи: сада отпусти Владико твога слугу.
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Богородичан: Реч Вишњег Бога је мимо свих постојећих из тебе узео
своје тело; и мада чист, он приноси беспочетноме Оцу жртву за
очишћење, и са љубављу очишћава све који тебе величају Мати Божија.

Ини.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.

Оно што очекује мученике је изнад свега видивог, пуно бесмртне
сладости, зато је њино надање пуно мириса, радости и неизрециве
светлости, и зато се достојно прослављају.

Постао си као друга светлост, јер си се првобитној Светлости
приближио, и као узорит си његовим зрацима обасјан, Трифоне храбри,
и блисташ светлом коју си од њега примио, зато те сви славимо.

Био си неустрашив на мукама страдалниче, и постао си заиста
истоименит божанске и свете хране, коју сада примаш и њоме се
наслађујеш, зато измоли спасење нама који те славимо.
Богородичан: Умртви Богородитељко прохтеве мога тела, и оживи моју
обамрлу душу, силом истинитог Живота, који се из тебе телесно родио,
по својој неизрецивој доброти, а за спасење свима који ти певају.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Наслађујеш се чудном и божанском храном, и са ангелима си у
друштву блажени; ти си гуске у лугу напасао, а од Бога си примио
благодат исцелења, великомучениче Трифоне, да исцељујеш болести и
немоћи људима.
Слава и сада, предпразника:

Свенепорочна Младица је принела Бого-Дете у светилиште, да
изврши што је по Закону, а њега је примио на руке Симеон праведни,
и Дјеви је казао: овај лежи ради обарања и подизање многих, и као
знамење целоме свету.

На стиховње стихире предпразника, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Изван нечистоте се Христос из Дјеве родио, он је из Оца
непропадив, он је Син пре Данице, он Адама избавља.

DAN 1.
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Стих: Сада отпусти слугу твога Владико по речи твојој, са миром.
Отворите се двери небеске, јер Мати и Дјева доноси Христа у

Цркву као Бого-Дете, да се Богу и Оцу принесе.
Стих: Светлост да обасја незнабошце а на славу твога народа Израиља.

О, Симеоне, прими Господа Славе, како ти је Дух Свети најавио,
јер је ево сада стигао.
Слава и сада, глас тај исти, самогласно.

Створитељ неба и земље је данас ношен на светим рукама старца
Симеона, који је Духом Светим говорио: сада сам ослобођен, јер сам
видео мога Спаситеља.

На литургији

Блажена од канона предпразника, песма 3 и од светога 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 Римљанима, зачало 99.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Луки, зачало 51. од половине.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

ПАЗИ!
Ако се догоди предпразник Сретења Господњег у суботу:
У петак увече после стихира Слава: светога, И сада: богородичан
од првих (догматик), владајућег гласа.

МР

Ако се догоди предпразник Сретења Господњег у недељу пре
Митара и фарисеја:

У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне и богордичне по
обичају; тропар васкрсан, Слава и сада: богородичан његов.
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На великој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне 3, Анатолијева („источна“) 1,
предпразника 3 и мученика 3. Слава: светога И сада: богородичан
владајућег гласа.
На литији: стихира храма, затим стиховње стихире предпразника са
вечерња, Слава: предпразника која је писана на Господи воззвах..
И сада: која је писана на јутрењу на стиховњима.
На стиховње стихире васкрсне, Слава и сада: предпразника.
На благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. два пута, и
предпразника једанпут. Чтеније.
На јутрењи
На Бог Господ... тропар васкрсан (два пута), Слава: светог И сада:
предпразника.
После катизми сједални васкрсни са њиним богородичинима.
Чтеније о Еванђељу. Певамо непорочне, ипакој и Чтеније. Степена
гласа. Затим прокимен и Све што дише.. и Еванђеље васкрсно.
Затим: Васкрсење Христовов видевши.. 5о. псалам, и васкрсна
стихира.
Канон васкрсан са ирмосем на 4 и Богородици на 2 предпразника
на 4 и мученика на 4. Катавасија празника: Сушу..После 3. песме
кондак и икос предпразника, а после 6. песме кондак и икос
васкрсни. На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан,
Слава: мученика, И сада: предпразника. На хвалитним стихире
васкрсне 4 и Анатолијева (источна) једна, и предпразника 3 са
стиховњих са њиним припевима. Слава: Еванђелска стихира, И
сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље, тропар васкрсан,
јектенија, отпуст и оглашење, о обичају излазимо у припрату и
тамо 1. час.

На 1. часу трпар васкрсан, Слава: предпразника И сада: богоро-
дичан часова. После Оче наш.. кондак предпразника и коначни
отпуст.

На 3. часу тропар васкрсан, Слава: мученика И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак васкрсан. Исто тако и на осталим
часовима говоримо прво тропар васкрсан а тропаре предпразника
и мученика узимамо наизменично. Кондак говоримо васкрсан и
предпразника наизменично.

DAN 1.
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На литургији
Блажена из Октоиха на 4, предпразника песма 3. на 4 и светога
песма 6. на 4. После входа тропар васкрсан и предпразника, затим
храма светога и мученика. Кондак васкрсан и храма светога,
Слава: мученика И сада: предпразника. Прокимен, Апостол, и
Еванђеље прво недеље а затим светога.

МР
Треба знати ако се догоди предпразник Сретења Господњег у
недељу Фарисејеву или Блудног сина или Месопусну:

У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне и Богородици по
обичају.

На великој вечерњи
Стихире васкрсне 3, Анатолијева (источна) 1, Триода 3 и пред-
празника 3. Ако је недеља месопусна: стихире васкрсне 3, Триода
4 и предпразника 3, Слава:Триода, И сада: богородичан од првих по
владајућем гласу.
На литији стихира храма и предпразника стиховња са вечерња.
Слава: Триода, И сада: предпразника стиховња са јутрења.
На стиховње стихире васкрсне, Слава: Триода, И сада: пред-
празника.
На благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. (два пута) и
предпразника (једанпут) и Буди имја Господње..(три пута) и Чтеније.
ВИДИ
Ако није свеноћно бденије, после Сада отпушташ..тропар васкрсан,
Слава и сада: предпразника.

На повечерју после Достојно јест.. и после Оче наш.. кондак
предпразника, Слава и сада: кондак Триода.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута), Слава и сада:
предпразника и остало све до канона васкрсно.
Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2, предпразника
на 4 и Триода на 4. Катавасија празника.
ВИДИ
Ако је недеља месопусна
Канон васкрсан на 4, предпразника на 4 и Триода на 6. Катавасија
Триода.



15

После 3. песме кондак и икос предпразника и сједален Триода (два
пута) Слава и сада: предпразника. После 6. песме кондак и икос
Триода. На 9. песми певамо Чесњејшују..
Светилен васкрсан, Слава: Триода; И сада: предпразника.
На хвалитним стихире васкрсне 5 и Триода 3 са њиним
припевима.

ВИДИ
Ако је недеља месопусна
Певамо стихире васкрсне 4 и Триода са њиним припевима 4,
Слава: Триода, И сада: Преблагословена јеси..
Велико славословље, тропар васкрсан, јектенија и отпуст. Затим
Слава и сада: Еванђелска стихира и час 1. у припрати.

На часовима тропар васкрсан, Слава: предпразника, И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак предпразника и
Триода говоримо наизменично.

На литургији
Блажена гласа на 4, Триода песма 3 на 4 и предпразника песма 6.
на 4. После входа тропар васкрсан и предпразника, Слава: кондак
Триода, И сада: предпразника. Прокимен гласа. Апостол, Еванђеље
и причастен дана.

ВИДИ
Служба светог Трифона се пева када настојатељ одлучи.

ВИДИ
Ако се догоди предпразник Сретења Господњег у суботу месопусну:
Тада певамо службу предпразника Сретења Господњег у предходни
петак те седмице, односно узимамо службу Трифона заједно са
светим Киром и Јованом.
На Господи воззвах.. стихире предпразника 3 и бесребреника 3,
Слава: бесребреника, И сада: предпразника.
На стиховње стихире предпразника, Слава: бесребреника, И сада:
предпразника.

На јутрењи
Посе катизми сједални предпразника. Канон предпразника са

DAN 1.
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ирмосем на 6, светих два канона на 8. Стихире Трифона певамо на
хвалитним на 4, Слава: Трифону (писана на Господи воззвах..), И
сада: предпразника. На стиховњим предпразника и остало по
обичају.

ВИДИ
Служба умрлима се пева по устаљеном реду у суботу месопусну као
увек.

МР
Ако се догоди предпразник Сретења Господњег у понедељак,
уторак или четвртак Сирне седмице:
На Господи воззвах.. стихире предпразника 3 и светога 3, Слава:
светога, И сада: предпразника. На стиховње стихире из Триода
самогласна (два пута) и мученична, Слава и сада: предпразника.
После Трисветог тропар светог, Слава и сада: предпразника.

На повечерју после Достојно јест.. кондак предпразника.

На јутрењи
На Бог Господ..тропар предпразника (два пута), Слава: светога, И
сада: предпразника. После прве катизме јектенија и сједален
предпразника. После друге катизме сједален Триода без јектеније.
Канон предпразника са ирмосем на 8 и светога на 4. ПАЗИ: где је
трипеснец узимамо канон предпразника са ирмосем на 4, светога
три стиха чинећи их као 2 и Триода на 8. Катавасија: Триода.
После 3. песме кондак и икос и сједален светога, Слава и сада:
предпразника. После 6. песме кондак и икос предпразника. После
9. песме светилен светога, Слава и сада: предпразника. На
стиховње стихире из Триода самогласна (два пута) и мученична.
Слава и сада: предпразника. После Добро је хвалити.. и после
Трисветог тропар светога, Слава и сада: предпразника. На
часовима тропар предпразника, Слава: светога И сада: богородичан
часова. После Трисветог говоримо кондак предпразника без
измене.

На литургији
Блажена од канона предпразника песма 3. и светога песма 6. После
входа тропар предпразника и храма светога и светога дневног,
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затим кондак храма светога, Слоава: кондак дневног светог, И
сада: предпразника. Прокимен, Апостол, Еванђеље и причастен
дана и светога.

МР
Треба знати:
Ако се дгоди предпразник Сретења Господњег у среду или петак
Сиропусне седмице:
У уторак увече на Господи воззвах.. стихире предпразнка 3 и светога
3, Слава: светога, И сада: предпразника. На стиховње стихире
самогласна из Триода (два пута) и мученична са уобичајеним
припевима, Слава и сада: предпразника. После Трисветог тропар
светога, Слава и сада: предпразника, јектенија, 3 велике метаније
и отпуст. Повечерје велико певамо од Вњегда призвати ми.. На
повечерју певамо Трипеснец јутрења из Триода први. После
Достојно.. и после Трисветог кондак предпразника и три велике
метаније и молитва и уобичајени отпуст.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар предпразника (два пута), Слава: светога, И
сада: предпразниика. После прве катизме сједален предпразника.
После друге катизме два сједална из Триода, Слава и сада:
крстобогородичан, без јектенија.
Канон предпразника са ирмосем на 6 и светога на 4 и Триода на 4.
ПАЗИ: Када дође Трипеснец певамо канон предпразника са
ирмосем на 4, светога три стиха чинећи их као 2 и Триода на 8
данашњег канона редовна песма на 4 и другог Трипеснеца на 4 а
први Трипеснец певаће се на предходном повечерју.
После 3. песме кондак светога и његов сједален, Слава и сада:
предпразника. После 6. песме кондак и икос предпразника. После
9. песме светилен светога, Слава и сада предпразника. На
стиховње из Триода самогласна (два пута) и мученична, Слава и
сада: предпразника, јектенија, 3 велике метаније без отпуста и 1.
час. На 1. часу тропар предпразника, Слава: светога И сада:
богородичан часова, и све како је уобичајено и на сваком часу
чинимо три велике метаније. На 6. часу уобичајени тропар и
чтеније дана Триода. Вечерње празника бива у своје време.
Тако певамо службу предпразника и ако се догоди у сирни петак.

DAN 1.
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И вечерње и јутрење овако бива. На повечерју Трипеснец први са
јутрења 6. гласа.

ПАЗИ
Ако се догоди предпразник Сретења Господњег у суботу сиропусну:
На вечерњи редовна катизма. На Господи воззвах.. стихире на 6,
предпразника 3 и отаца из Триода 3. Слава: отаца, И сада
богородичан од првих по владајућем гласу. Вход, прокимен дана и
чтенија из Триода, и прокимен: Да уповајет Израиљ на Господа. На
стиховње Триода самогласна (два пута) и мученична. Слава: отаца,
И сада: предпразника. После Сада отпушташ.. и после Трисветог
тропар отаца, Слава и сада: предпразника, јектенија и отпуст.

ПАЗИ: На повечерју после Достојно јест.. и после Трисветог кондак
отаца, Слава и сада: предпразника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар предпразника (два пута) Слава: отаца И
сада: предпразника. После катизми оба сједална отаца, И сада:
предпразника.
Канон предпразника са ирмосем на 6,ирмос по двапута, и отаца на
8. Катавасија: ирмос Триода певамо једанпут, потом покривамо
истим тим ирмосем. После 3. песме кондак и икос предпразника и
сједален отаца, Слава и сада: предпразника. После 6. песме
кондак и икос отаца. Светилен отаца, Слава и сада: предпразника.
На хвалитним стихире отаца на 4, Слава: отаца, И сада:
предпразника. Велико савословље и остало јутрење. На часовима
тропар предпразника, Слава: отаца, И сада: богородичан часова.
Кондаке предпразника и отаца говоримо наизменично.

На литургији
Блажена предпразника, песма 3. на 4 и отаца песма 6. на 4. После
входа тропар предпразника и отаца, Слава: кондак отаца, И сада:
предпразника, и даље цела служба дана и отаца.

ПАЗИ: Служба Трифона се пева на повечерју или када настојатељ
одреди.
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Месеца фебруара 2. дан

Сретење Господа Бога и Спаса нашега Исуса Христа.

На малој вечерњи

Стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Необухватног и увек постојећег Бога-Реч, којег са славом носе
небески престоли, примио је на руке Симеон и узвикнуо: сада ме
отпусти Спаситељу по твојој речи, јер ти си вернима спасење и
блаженство. (два пута)

Угледавши тебе као Детенце, узвикнуо је зачуђени Симеон: бојим
се и дрхтим да пригрлим мојим рукама тебе Владико, превечног Бога-
Речи од Оца рођенога, зато твога слугу којег си тражио сада отпусти у
миру, јер ти си милосрдан.

Нека се сада отворе небеске двери, јер Бог-Реч рођени из Оца без
семена, тако се родио и од Дјеве и својевољно примио тело човеково,
да као добар обнови нашу природу и смести је са десне стране Оца.
Слава и сада, глас 4. самогласно.

Дело Андреја Критског.
Данас света Мати узвишенија од светилишта долази у светилиште

да покаже целом свету Законодавца и Творца закона; њега прима на
руке старац Симеон и кличе радосно: сада одпусти слугу твога
Владико, јер сам видео тебе, Спаситеља душа наших.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Овога дана је Спаситељ као Детенце донет у храм Господњи и
старац га је примио на своје престареле руке.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Христос је као жеравица предсказан светом Исаији и као у
клештима у рукама Богородице, а сада се старцу предаје.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Са страхом и радошћу држао је Симеон у рукама Владику, и
тражио разрешење од овог живота, певајући Богоматери.

DAN 2.
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Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Пречиста је кликтала: О, Симеоне, прими у наручје као Детенце

Господа славе и целог света Спасење.

Тропар, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце

правде, Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти
старче праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших,
који нам дарује васкрсење.

Затим мала јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Блажен муж, први антифон.
На Господи воззвах.. певамо стихире на 8, глас 1. самогласно.
Дело Германа Патријарха.

Реци нам Симеоне кога то радосно носиш у цркви на рукама? Коме
кличеш и узвикујеш: сада ме отпусти, јер сам видео мога Спаситеља?
Ово је Рођени из Дјеве; Ово је Бог-Реч од Бога ради нас оваплоћени да
спасе човека, зато му се поклонимо. (три пута)

Прими Симеоне овога кога је Мојсеј у тами на Синају предсказао
као Законодавца; Ово је наречени у Закону; Ово је предсказани у
пророцима, који се ради нас оваплотио и спасао човека, зато му се
поклонимо. (три пута)

Дођимо и ми са светим песмама па сретнимо Христа и примимо
га, јер је њега Симеон видео као Спасење; Он је тај којег је Давид
наговестио; Ово је о којем су пророци говорили; Он се ради нас
оваплотио, Он је у Закону јављени, њему се поклонимо. (два пута)
Слава и сада, глас 6.
Дело Јована Монаха.

Нека се данас отворе небеске двери, јер беспочетна Реч Очева
прима у времену почетак, али се не одваја од свога Божанства; ево га
из Дјеве као Детенце четрдесетодневно, и решио је да га Мати донесе
у храм Старог Закона. Њега прима на руке старац и кличе: отпусти
Владико слугу, јер су моје очи виделе Спасење твоје. Ти си дошао на
свет да спасеш род човеков, зато Господе слава теби.

Вход. Прокимен дана и три чтенија.
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Читање из Књиге Изласка ( гл.12,51; гл.13,1-3, 9-12, 14-16; Књига
Левитска гл.12,1-4, 6, 8; Књига Бројева гл.8,16, 17)

Рече Господ Мојсеју у дан онај кад изведе синове Ираиљеве из
земље Египатске, говорећи: посвети ми сваког првенца прворођеног,
које отвара сваку утробу међу синовима Израиљевим. И отиде Мојсеј
и сабра сав народ, и рече: памтите дан овај у који изиђосте из земље
Египатске, из дома ропства; јер руком моћном изведе вас Господ оданде.
И сачуваћете закон његов овај. И биће, када те уведе Господ Бог твој
уземљу Хананску, како се заклео оцима твојим, и издвојићеш сваког
првенца који отвара материцу, мушкога пола, Господу. И биће, ако те
запита син твој после овога, говорећи: Шта је ово? И рећи ћеш му:
руком моћном изведе нас Господ из земље Египатске, из дома ропства.
Када је пак отврднуо фараона да нас не отпусти, погуби Господ сваког
првенца у земљи Египатској, од првенаца људи до првенаца животиња.
Тога ради ја приносим на жртву Господу сваког отварајућег материцу,
мушког пола, и сваког прворођеног од синова мојих откупићу. И биће
тако рече Господ Бог Сведржитељ: да ћеш првенце од синова твојих
дати мени. И биће, свака жена кад роди дете мушкога пола, у дан осми
обрезаће му необрезани крај тела његовог. И тридесет и три дана она
неће ући у светилиште Божије ка свештенику, док се испуне дани
очишћења њеног. И после тога принећеш Господу јагње једногодишње,
без мане, за жртву свеспаљеницу, и птица голубиња или грличина, на
врата Скиније сведочанства, ка свештенику. Или уместо овога принеси
пред Господем два птића голубиња, или два грличића, и умилостивиће
за њега свештеник. Јер су они мени уздарја узвраћајућа, од свих синова
Израиљевих; и узех их, и посветих их мени, уместо првенаца
Египатских; у који дан побих сваког првенца у земљи Египатској, од
човека до животиње, рече Господ Бог Вишњи, Свети Израиљев.

Читање из књиге Пророчанства Исаије (гл.6,1-12)
И би у години кад умре Озија цар, видјех Господа где седи на

Престолу високом и уздигнутом, и испуњен Дом славе његове. И
серафими стајаху око њега, једни са шест крила и други са шест крила,
и са два покривху лице своје, и са два покриваху ноге своје, и са два
летаху. И викаху један другоме, и говораху: Свет, Свет, Свет је Господ
Саваот, пуна је сва земља славе његове. И узе са се надвратник храма
од гласа којим викаху, и дом се испуни дима. И рекох: о несрећник ја!
Јер се потресох, јер сам човек, и нечиста уста имам, усред народа
нечистих усана живим, и Цара Господа Саваота видех очима мојим. И

DAN 2.
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би послан к мени један од серафима, и у руци својој имађаше жар,
којега машицом узе са жртвеника.И дотаче се уста мојих, и рече: ево
се дотаче ово усана твојих, и узеће безакоња твоја, и грехе твоје
очистиће. И чух глас Господа, који говораше: кога ћу послати, и ко ће
отићи народу своме? И рекох: ево ја сам, пошаљи мене. И рече: иди, и
реци народу овоме: слухом ћете чути, и нећете разумети; и гледајући
гледаћете, и нећете видети. Јер одебља срце народа овога, и ушима
својим тешко чују, и очи своје затворише, да не виде очима, и ушима
не чују, и срцем не разумеју, и обрате се, да их исцелим. И рекох:
докле, Господе? И рече: докле не опусте градови због ненасељености,
и куће због немања људи, и земља не остане пуста. И после тога
увећаће Бог људе, и умножиће се преостали на земљи.

Читање из Књиге Пророчанства Исаије
(гл.19,1-5, 12, 16, 19-21)

Ево, Господ седи на облаку лаку, и доћи ће у Египат, и сатреће све
рукотворене идоле Египатске од лица његовог, и срце ће се њихово
поразити у њима. И смутиће се духови њихови у њима, и замисао
њихову разориће, и предаће Египат у руке господара сурових, тако
говори Господ Владика Свети Саваот. И пиће Египћани воду која је крај
мора, а река ће оскудети и пресахнути. Тако говори Господ: где су сада
мудраци твоји? И нека ти јаве и кажу ти: шта је одлучио Господ Саваот
за Египат? У дан онај биће Египћани, као жене, у страху и трепету од
лица руке Господа Саваота, коју ће он сам ставити на њих. И у дан онај
биће жртвеник Господњи у земљи Египћана, и стуб на граници његовој
Господу. И биће за знак довека Господу Саваоту у земљи Египатској. Јер
ће завапити као Господу, и послаће им Господ Човека, који ће их спа-
сити, судећи спасиће их. И познат биће Господ Египћанима, и познаће
Египћани Господа у дан онај, и учиниће жртве и дар, и помолиће се
заветне молитве Господу, и испуниће их Господу.

На литији
Стихира гласа 1. самогласна.
Дело Анатолијево.

Стари данима, који је у давнини на Синају дао Закон Мојсеју,
виђен је данас као Детенце, и под Законом је Творац Закона и Закон
испуњава, зато је у храм донет и старцу предан.
Примајући њега Симеон праведни видео је испуњење обећања и
радосно узвикнуо: видеше очи моје тајну од века сакривену, а у наше
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дане објављену, Светлост која разара таму неверних народа и Који даје
славу новоизабраном Израиљу, зато отпусти слугу твога од веза овога
тела, ка светом и бесконачном животу без старења, јер ти дајеш целом
свету велику милост.
Дело Јована Монаха.

Онај који је у давнини дао Закон Мојсеју, данас се повињава
наредби закона; као милосрдан је ради нас постао као ми, и сада је
Свети Бог као Свето Дете и отвара крило Пресвете, као Бог самога себе
приноси, и ослобађа од клетве Закона и просветљује душе наше.
Глас 2.
Дело Андреја Пира.

Овога Коме се на небеској висини уздрхтале слуге моле, сада га
доле Симеон у грубе руке прима и проповеда га као Бога који се са
људима сјединио, као Бога у виду небеског Човека; па Симеон одлазећи
са овог света радосно кличе: слава теби Господе који свима у тами
незалазну светлост откриваш.
Дело Германово.

Данас Симеон прихвата на руке Господа славе, којега је раније
Мојсеј у тами видео, када је на Гори Синају од њега таблице примио;
Овај је кроз пророке говорио, он је Творац Закона; о Њему је Давид
јављао; Он је свима диван јер има велику и богату милост.

Светога Света Дјева доноси у светињу светитељу, а Симеон пружа
руке и прима га радосно и кличе: сада отпусти Владико твога слугу, по
обећању твоме Господе, са миром.

Овога дана је Створитељ неба и земље ношен на светим рукама
старца Симеона, који је надахнут Духом Светим рекао: сада ћу бити
ослобођен, јер сам видео Спаситеља мога.
Дело Анатолијево.

Данас старац Симеон улази у храм радосне душе, јер прима на руке
Мојсејевог Законодавца и испунитеља Закона. Мојсеј се удостојио да
буде боговидац у тами и само по гласу, и покривеним лицем је срца
неверних Јевреја изобличио, а Симеон је носио Очеву оваплоћену Реч,
и народима је открио Светлост, крст и васкрсење; Ана пророчица је
дошла и проповедала о њему као Избавитељу Израиља. Њему и ми
кличимо као Христу Богу нашем: ради Богородице помилуј нас.

Слава, глас 5.
Дело Андреја Критског.

Истражите Писма, као што рече Христос у Еванђељу, и у њима

DAN 2.
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ћете наћи њега да ће се родити, у пелене повити, у јасле положен бити,
млеком се дојити, обрезање примити, да ће га Симеон наосити, не као
идеју нити као привид, него ће се заиста и целом свету јавити; зато му
кличимо: превечни Боже, слава теби.

И сада, глас тај исти.
Дело Германово.

Старији од времена се појавио у телу као Детенце, а Мати и Дјева
га у храм доноси, јер Он испуњава обећање свога Закона; Њега је
Симеон примио и рекао: сада отпусти у миру слугу твога по обећању
твоме, јер видеше очи моје тебе, Свети, као спасење.

На стиховње стихире, глас 7.
Дело Козме Монаха.

Украси твој двор Сионе да примиш Христа Цара, и поклони се
Марији као небеским дверима, јер је она као херувимски престо, она
носи Цара славе, она је светли облак и Дјева, јер носи на рукама Сина
који је пре звезде Данице; њега прима Симеон на своје руке, и
проповеда народу, да је то Господар живота и смрти и да је то
Спаситељ целог света.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Син који је пре свих векова из Оца заблистао, у времену је из
девичанског крила дошао; Њега носи у храм неискусобрачна Мати, а Он
је на Гори Синају Закон установио; Он се наредби Закона повинуо, и
донет је светоме и праведном страцу, да види обећаног Христа Господа;
Њега Симеон прима на своје руке и кличе радосно: ово је Бог исте
суштине са Оцем, и он је Избавитељ душа наших.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Онога кога на огњеним кочијама носе хрерувими, и о коме у
песмама певају серафими, њега на рукама носи Богородица Марија, а
Он се неискусобрачно из ње оваплотио, па испуњава уредбу Закона и
Законодавца, и Он који живот носи ношен је на рукама старог јереја,
који моли да га разреши од живота и говори: сада ме отпусти Владико
да јавим Адаму да сам видео Бого-Дете као неизмењеног превечног
Бога и Спаситеља целог света.

Слава и сада, глас 8.
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Дело Андреја Критског.
Данас по Закону доносе у Божије светилиште Онога кога носе

херувими и о коме певају серафими, а он седи на рукама старца као на
престолу, и од Јосифа прима побожне дарове: пар грлица, као
неоскверњену цркву и од незнабожаца одабране народе; као Оснивач
старог и новог Завета прима два голубија птића, а Симеон прима од
њега испуњење обећања, па благосиља Дјеву Марију Богородицу, и њој
наговештава начин страдања овога који је из ње, а од њега моли отпуст
кличући: сада ме отпусти Владико као што си ми раније објавио, јер
сам видео тебе, превечну Светлост, и Спаситеља и Господа
христоименитом народу.

Затим: Сада отпушташ.. Трисвето, и после Оче наш.. благосиљање
хлебова и тропар празника писан на малој вечерњи.
Затим Чтеније.
ВИДИ
Ако нема бденија, после Сада отпушташ.. тропар празника и отпуст.
На повечерју иза Достојно јест.. кондак празника. Полуноћницу
певамо уобичајено са катизмом. После првог Трисветог уместо: Се
Женик.. говоримо тропар празника. После другог Трисветог уместо:
Помјани Господи јако благ.. говоримо кондак празника. Затим 12
пута Господе помилуј.. и отпуст. Молитве: Помјани Господи в
надежди.. не говоримо.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар три пута.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце правде,
Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти старче
праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших, који
нам дарује васкрсење.

После првог стихословија сједален, глас 1. Самоподобан.
Нека се војске ангела диве овом чуду, а сви на земљи нека кличу

песму, гледајући неизрециво Божије снисхођење, јер Онога од кога
стрепе и небеске силе, сада прима старац на руке: јединога
Човекољубца.
Слава и сада то исто.

После другог стихословија сједален, глас 1.

DAN 2.
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Подобан: Лик ангелскиј..
Овај је на престолу са Оцем а дошао је на земљу да се роди од

Дјеве, и Бого-Дете је постао овај временом необухватни; њега прима
Симеон на руке и радосно говори: сада ме отпусти Милосрдни, јер си
обрадовао слугу твога.
Слава и сада, то исто.

После Полијелеја
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Постао си Дете ради мене, а стар си надвремено, и дошао си на
очишћење, најсветији Боже, да мене увериш у тело које ти је од Дјеве,
и да тако Симеона поучиш; а он је познао тебе као Бога у тело
оваплоћенога, и као правом Животу се поклонио и радосно старачки
узвикнуо: отпусти ме, јер сам видео тебе, као Живот свима.
Слава и сада, то исто.
Затим степена први антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4.: Помјану имја твоје..
Стих: Отригну сердце моје..

Све што дише нека хвали Господа.

Еванђеље по Луки, зачало 8.
После 50. псалма стихира, глас 6.
Нека се данас отворе небеске двери, јер беспочетна Реч Очева прима у
времену почетак, али се не одваја од свога Божанства; ево га из Дјеве
као Детенце четрдесетодневно, и решио је да га Мати донесе у храм
Старог Закона. Њега прима на руке старац и кличе: отпусти Владико
слугу, јер су моје очи виделе Спасење твоје. Ти си дошао на свет да
спасеш род човеков, зато Господе слава теби.

Канон, чији је акростих: Старац радосно грли Христа. Дело госпо-
дина Козме. Глас 3. Ирмос по два пута, а тропари на 12.

Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.
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Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Катавасија: тај исти ирмос.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Давно на Гори Синају видео је Мојсеј леђа Божија, и удостојио се
да чује танки глас у мраку и вихору, а сада је Симеон оваплоћенога
ради нас а непромењенога Бога на руке примио, и радосно хита да оде
са овога света ка вечном животу, зато кличе: сада отпусти Владико
слугу твога.
Слава и сада, то исто.

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.

DAN 2.
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Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.
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Кондак, глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио

руке Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири
народе који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симео; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у
нетакнуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом
певајмо: благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

DAN 2.
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Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Овај ће бити Живот верних, а обарање непокорних, мада је као дете
Бог-Реч, и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

На 9. песми
Припеви:

Богородице Дјево, надање хришћана, заклони, сачувај и спаси све
који се у тебе уздају.

Богородице Дјево, целом свету блага помоћнице, заклони нас и
сачувај од сваке невоље и туге.

Богоносни Симеоне, дођи и прими Христа којега је родила Дјева
и Пречиста Марија.

Старац Симеон грли рукама Творца Закона и Господара свега света.

Не држи мене старац него ја држим њега, јер он од мене моли
отпуштање.

И ти као тајанствена клешта, дођи и стани са нама и благодари
Христу, Спаситељу и Сину Божијем.

О, кћери Фануилова,! Дођи и буди са нама и благодари Христу
Спаситељу и Сину Божијем.

Целомудрена Ана објављује чудо, и проповеда Христа, Створитеља
неба и земље.

Недокучиво је и ангелима и људима оно што се на теби догодило,
Мати и Пречиста Дјево.

Пречиста голубица, као јагње неокаљана, доноси у цркву Јагњета
и Пастира.
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О, Христе, Царе свих! Подари победе над противницима нашем
верном народу.

О, Христе Царе свих! Даруј ми искрене сузе, да плачем над својом
душом, коју сам кроз зла погубио.

Уместо Слава:

Побожно похвалимо трисветло и триипостасно Божанство.

Уместо И сада:

О, млада Дјево Маријо! Обасјај моју душу јер је потамнела од
ужасних животних страсти.

Нека се зна да се два припева у почетку узимају уз ирмос.
Такође, уз сваки тропар се узима по 4 припева. После завршетка
14 припева са тропарима, уз Катавасију певамо оба хора заједно
први припев: Богородице Дјево, надање хришћана..

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.
Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.
Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и преподобна
старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету о Богоро-
дици и велича је.

Светилен, самоподобан.
Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке

DAN 2.



32

MINEJ FEBRUAR

Господара Зкаона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење. (три пута)

На хвалитним стихире на 4, глас 4. самогласно.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Испуњавајући Закон из Светог Писма, сада се Човекољубац у цркву
доноси, и њега прима у старачке руке старац Симеон, па кличе: сада
ме отпусти ка оном блаженству, јер сам те данас видео у смртно тело
одевеног, мада си Господар живота, ти и над смрћу владаш. (два пута)

Постао си Господе светлост за просвећење народима, а седиш на
лаком облаку као Сунце правде, и испуњаваш сенку Закона и почетак
си избављења новом благодаћу, зато видевши тебе Симеон узвикну:
ослободи ме од трулежи, јер сам те данас угледао.

Божанством се ниси одвојио од недара твога Родитеља, када си
одлучио да се оваплотиш, и у наручју Увекдјеве си држан, и био си
предан у руке Симеона Богопримца, мада ти својом руком све држиш,
па је старац радосно узвикнуо: сада отпусти у миру мене, слугу твога,
јер сам те видео Господе.

Слава и сада, глас 6.
Дело Германово.

У овај дан, на рукама старца као на кочији херувимској, одлучио
си да се подигнеш Христе Боже, и нас који ти певамо и призивамо те,
избави од страсти које нас муче, и спаси нас, јер си Човекољубац.

Велико славословље. После Трисветог твопар празника, јектенија
и отпуст и први час. На 1. часу тропар празника. После Оче наш..
кондак празника и остало и коначни отпуст.
У други час дана излазимо са литијом изван обитељи певајући
стихире празника и канон као што је обичај. После повратка
певамо часове и литургију.

На литургији

Блажена од канона празника, песма 3 и 6.
Входноје: Рече Господ спасење своје и пред народима откри правду
своју.
Затим тропар празника, Слава и сада: кондак.
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Прокимен, песма Богородице, глас 3.: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. ((Лк. 1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле, од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 316.
Алилуја, глас 8.: Сада отпушташ у миру слугу твога Господе, по речи
својој. (Лк. 2,29)
Стих: Светлост, да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк. 2,32)
Еванђеље по Луки, зачало 7.
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)

МР
Нека је на знање ако се догоди празник Сретења Господњег у
недељу пре Митара и фарисеја, а када се пева служба васкрсна без
Триода.

У суботу на малом вечерњу, на Господи возвах..,стихире васкрсне
гласа 4. Слава, и ниње празника. На стиховње стихире васкрсна
једна, и празника једна са великог вечерња, са припевима
празника. Слава и ниње празника. Тропар васкрсан. Слава и ниње
празника. Јектенија мала и отпуст.
На великом вечерњу:
На Господи возвах.., стихире васкрсне 3 и источне једна, и празника
6 Слава и ниње празника. Вход, прокимен дана, и паримије
празника 3 На литији стихире, слава и ниње празника. На стиховње
стихире васкрсне. Слава и ниње празника.
На благосиљању хлебова
тропар празника три пута, и Буди имја господње.. и *чтеније
празника* (Где нема бденија, после Ниње отпушчаеши.. трисвето,
тропар васкрсни. Слава и ниње празника. На повечерју после
Достојно.., и трисветог кондак васкрсни. Слава и ниње празника.
Полуноћницу певамо по обичају са тројичним каноном.)
На јутрењу:
На Бог Господ..тропар васкрсни два пута, Слава и сада: празника.
После уобичајене катизме сједални васкрсни са њиховим
богородичиним. Чтеније из Толковног Еванђеља. Затим Полијелеј
и тропари: Ангелскиј собор.. и сједални празника оба по једанпут,

DAN 2.
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Слава и сада: сједален који је после Полијелеја и Чтеније
празника. Степена гласа и прокимен и Еванђеље празника. Затим
Васкрсење Христово.. и 50. псалам и целивање Еванђеља по
обичају и стихира празника.
Канон васкрсни са ирмосем на 4, и Богородици на 2 и празника на
8. Катавасија празника. После 3. песме кондак и икос васкрсни, и
сједален празника једанпут. Слава и сада: то исто. После 6. песме
кондак и икос празника и читамо Пролог. На 9. песми певамо
Чесњејшу.. Светилен васкрсни, Слава и сада: празника.
На хвалитне стихире васкрсне 4 и празника 4 са празничним
стиховима. Слава: празника, И сада: Преблагословена јеси.. Затим
велико славословље, тропар васкрсан, јектенија и отпуст. Затим
Еванђелска стихира и оглашење и уобичајени излазак у припрату
и први час.
На часовима тропар васкрсни, Слава: тропар празника, И сада:
богородичан часова, на сваком часу кондак васкрсни и празника
наизменично.

На литургији
Блажена васкрсна гласа на 6 и празника 3. песма на 4
После входа тропар васкрсан и празника, Слава: кондак васкрсан
И сада: празника.
Прокимен апостола, Алилуја и Еванђеље прво узимамо недељног
гласа, затим празника.
Причастен: Хвалите Господа
и празника.

МР
Нека је на знање ако се догоди празник Сретења Господњег у
недељу Митара и фарисеја, или Блудног сина или Месопусну или
Сиропусну.
У суботу на малој вечерњи, стихире васкрсне глас на 4 Слава и
сада: празника. На стиховње стихире васкрсна 1 и празника
стиховња са великог вечерња са њиним припевима. Слава и сада:
празника, тропар васкрсан, Слава и сада: празника и отпуст.

На великој вечерњи
певамо Блажен муж.. целу катизму. На Господи воззвах.. стихире
васкрсне гласа 3 и Триода 3 и празника 4.
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Ако је недеља месопусна: васкрсне 3 и Триода 4 и празника 3.
Слава: Триода, И сада: празника. Вход и Чтенија празника 3.
На литији стихире празника глас 1.: Ветхи денми.. и остале две,
затим из Триода два стиха хвалитна.
Ако је недеља Митара први стих, глас 3.: Фарисеја всехвалниј.., а
други стих, глас 8.: От дјел похваленми..

ВИДИ
Ако је недеља Блудног сина: после стихира празника певамо на
литији из Триода 3 стиха хвалитна први стих, глас 2. Блуднаго глас..
други стих, глас 8. Изжих блудно.. и трећи, глас 6. Оче благи..

ВИДИ
Ако је недеља Месопусна: после стихира празничних певамо два
стиха са хвалитних први глас 6. Помишљају ден он.. други стих: О,
каковиј час тогда..

ВИДИ
Ако је недеља Сиропусна: певамо на литији хвалитне из Триода
две, стих први, глас 5. Уви мње.., а други стих: Попришче добродје-
тељеј.., На Слава: певамо целе те недеље Фарисеја, Блуднога,
Месопусне и Сиропусне из Триода која је писана на литији. И
сада: празника. (Зато се узима хвалитна стихира из Триода на
литији на вечерњи да се неби изоставила ни једна стихира из
Триода а да се не пева).
На стиховње стихире васкрсне, Слава: Триода, И сада: празника.
На благосиљању хлебова: тропар празника (три пута) и Чтеније у
посланицама апостолским. Ако нема бденија после Сада отпушташ..
тропар васкрсан, Слава и сада: празника.
На повечерју: после Трисветог кондак Триода, Слава и сада:
празника. Полуноћницу певамо по обичају са Тројичним каноном.
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсни два пута, Слава и сада: празника.
После катизми сједални васкрсни са њиним богородичиним и
Чтеније у Толковном Еванђељу, Полијелеј празника и тропари:
Ангелскиј собор..
Ако је недеља Блудног сина, Месопусна или Сиропусна,
онда додајемо и трећи псалам: На рјеках Вавилонских.., затим
величаније празника и сједални празника по један и Чтеније
празника, степена гласа, прокимен празника; Све што дише..

DAN 2.
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Еванђеље празника, Васкрсење Христово.. и 50.псалам, стихира
празника.
Канон васкрсни са ирмосем на 4, и Триода на 4, празника на 6.
Катавасија празника оба хора заједно.

ВИДИ
Ако је недеља Месопусна
Канон васкрсни на 4 и Триода на 6 и празника на 4. После 3. песме
кондак и икос и сједален Триода, Слава и сада: празника. После 6.
песме кондак и икос празника. Читамо Синаксар. На 9. песми
певамо Чесњејшују.. светилен васкрсни, Слава: Триода, И сада:
празника. На хвалитним стихирама васкрсне 4 и празника 4 са
припевима празника. Слава: празника, И сада: Преблагословена
јеси..

ВИДИ
Ако је недеља Месопусна
На хвалитне стихире васкрсне на 4 и празника 4, са „Славном“ и
припеви празника. После завршених стихира празника говоримо
стих: Воскресни Господе Боже мој.. и певамо самогласну стихиру
Триода глас 8.: Даниил пророк.. Слава, глас 1.: Предочистим себе
братије..И сада: Преблагословена јеси..

ВИДИ
Ако је недеља Сиропусна
На хвалитним певамо као у недељу месопусну и говоримо такође
стих: Воскресни Господи Боже мој.. и певамо самогласну стихиру
Триода, глас 6. Адам из раја отгонитсја.. Слава тај исти глас: Приспје
времја.. И сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље, тропар
васкрсан и обични отпуст. Излазак у припрату. Слава и сада:
Еванђелска стихира и Час први.
На првом часу и на осталима тропар васкрсан, Слава: празника, И
сада: богородичан часова. После Оче наш.. кондак празника и
Триода наизменично говоримо.

На литургији
Блажена гласа на 4 и Триода песма 3. на 4 и празника 6. песма на 4
Входноје празника, затим тропар васкрсни и празника, Слава:
кондак Триода И сада: празника.
Прокимен глас и празника.
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Ако је недеља Месопусна
Прокимен Триода и празника. Апостол, Алилуја, Еванђеље и
Причастен прво дана а затим празника.

Ако се догоди празник Сретења Господњег у суботу Месопусну:
Служба мртвима пева се увече и ујутру у предходну суботу или у
четвртак Месопусни. У суботу сва служба празнична, без промене.

МР
Нека је на знање ако се догоди празник Сретења Господњег у
понедељак, уторак или четвртак Сиропусне седмице.

На малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире празника на 4, Слава и сада: празника.
На стихиовње из Триода самогласан дана (два пута) и мученичан,
Слава и сада: празника. Тропар празника, јектенија и отпуст.

На великој вечерњи и на јутрењи:
врши се цела служба празника без измене, по реду као што је
раније указано, јер се Триод на празник не поји, у било који дан
да се догоди Сирне недеље, осим суботе и недеље сем самогласних
стихира дана које се говоре на малој вечерњи као што је речено.

ПАЗИ
Где је свеноћно бденије певамо, на великој вечерњи као што је
напред написано. На стиховње Слава: Триода, самогласан дана, И
сада: празника. На хвалитне после стихира празника Слава:
Триода, самогласна дана, И сада: празника. Велико славословље.
На часовима и на литургији служба сва празника, дневни Апостол
и Еванђеље читамо прво.

ПАЗИ
Ако се догоди празник Сретења Господњег у среду или петак
Сиропусни:
На малој вечерњи и на великој вечерњи и на јутрењи узима се сва
служба празника, као што је наведено у понедељак Сирни, без
измене, а на крају сваког вечерња, јутрења и сваког часа по три
метаније, само.

DAN 2.
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На часовима говоримо тропар и кондак празника, на 6. часу
говоримо тропар и пармију. Литургија се служи Златоустова у своје
време. Вечерње певамо по обичају у своје време. После
уобичајеног псалма редовна катизма.

ВИДИ:
Тамо где служимо свеноћно бденије катизму не говоримо, него
после уобичајеног псаслма говоримо Господи воззвах.. затим стихире
празника 3 и светога Симеона 3; Слава: Светога; И сада:
празника. Прокимен дана и паримија. Затим прокимен: Да уповајет
Израиљ на Господа. На стиховње Триод самогласни дана( два пута)
и мученичан; Слава и сада: празника. Тропар празника и отпуст.

Треба знати:
Ако се Сретење Господње догоди у понедељак сирни:

ВИДИ
Трипеснец са јутрења певамо на повечерју у недељу. А самогласан
дана Триода са јутрења певамо на празник и на хвалитним на
Слави.

Ако се Сретење Господње догоди у уторак сирни:
и уторников трипеснец певамо у среду сирну на повечерју, а
самогласан дана са јутрења певамо на празник на хвалитним на
Слави.

Ако се Сретење Господње догоди у среду сирну:
Канон среде певамо и Трипеснец у четвртак сирни на повечерју, а
самогласан дана са јутрења певамо на празник на хвалитним на
Слави.

Ако се Сретење Господње догоди у четвртак сирни:
И Трипеснец четвртка певамо у уторак сирни на повечерју.

Ако се Сретење Господње догоди у петак сирни:
И певамо канон петка са Трипеснецем у среду сирну на повечерју.

МР
Нека је на знање ако се догоди празник Сретења Господњег у
суботу сиропусну.
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У петак увече на малој вечерњи, стихире празника на 4, Слава и
сада: празника. Прокимен и паримија дана, и после ње прокимен:
Да уповајет Израиљ на Господа..; на стиховње Триод самогласна дана
(два пута) и мученична; Слава и сада: празника. Тропар празника
и отпуст.

На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон. На Господи воззвах.. певамо
стихире празника на 6 и отаца на 4; Слава: отаца, И сада:
празника. Вход, прокимен дана и читање празника. На литији
стихире и Слава и сада: празника. На стиховње стихире празника.
Слава: отаца; И сада: празника. На благосиљању хлебова: тропар
празника (два пута) отаца (једном) и Читање празника.

ВИДИ:
тамо где нема свеноћног бденија, певамо на великој вечерњи све
како је напред написано. Прокимен и Чтеније дана, и прокимен:
Да уповајет Израиљ на Господа. Затим Чтеније празника. На сти-
ховње празника. Затим припев отаца: Честна пред Господем смерт
препоодбних јего. И певамо њихову самогласну: Монахов множества;
Слава: самогласна Триода; И сада: празника.

На јутрењу
На Бог Господ.. тропар празника (два путра); Слава: отаца; И сада:
празника. После катизама сједални празника и Чтеније празника.
После Полијелеја сједален празника. Степена први антифон 4.
гласа. Прокимен, Све што дише.. Еванђеље и затим 50 псалам,
стихира празника.
Канон празника са ирмосем на 8 и отаца на 6. Катавасија:
празника. После 3. песме кондак отаца и икос, сједалне отаца (два
пута), Слава и сада: празника. После 6. песме кондак празника и
икос и читамо Синаксар. На 9. песми певамо Чесњејшују..; светилен
празника; Слава: отаца; И сада: празника. На хвалитним стихире
празника 3 и отаца 3 Слава: отаца; И сада: празника. Велико
славословље, тропар отаца, Слава и сада: празника, јектенија и
отпуст и уобичајени излазак у притвор и први час.
На часовима тропар празника; Слава: отаца; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак празника.

DAN 2.
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На литургији
Блажена празника песма 3. на 4 и отаца 6. на 4
Входноје празника, тропар празника и отаца; Слава: кондак отаца;
И сада: празника. Прокимен, Апостол и Алилуја, Еванђеље и
причастен прво празника затим отаца.

МР
Нека је на знање ако се догоди празник Сретења Господњег у
понедељак Прве седмице поста.
Служба празника се пева у недељу Сиропусну по напред
написаном правилу.

О ПОПРАЗНИКУ СРЕТЕЊА

МР
Нека је на знање ако се догоди попразник Сретења Господњег у
недељу пре недеље Митара и фарисеја, а ако се свети тога дана
пева на 4 или на 6
У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне и Богородици по
обичају. Тропар васкрсан слава и сада: Богородичан његов.
На Великој вечерњи
После катизме на Господи возвах... стихире васкрсне 3 Анатолијева
(источна) једна празника тога дана 3 и светога из Минеја 3.

ВИДИ
Ако се пева свети на 6 или има полијелеј певамо стихире
васкрсне 3 празника 3 и светога 4. Слава: светога, ако нема слава:
празника и сада: Богородичан први, гласа.
На литији стихире празника тога дана редовне стиховње и светога,
ако је полијелеј. Слава: светога, и сада: празника, ако нема, слава
и сада: празника.
На стиховње стихире васкрсне, слава: светога, ако има, и сада:
празника.
На благосиљању хлебова: тропар Богородице Дјево.. (два пута), и
празника (један пут), Чтеније у посланицама апостолским.

На јутрењу
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута), Слава: светога ако има,
а ако нема слава И сада: празника. После катизми васкрсни
сједални са њиховим Богородичиним, и чтеније у Толковном
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Еванђељу, затим непорочни и Ипакој, и Чтеније недеље по
реду.(Ако свети има полијелеј, после катизми певамо полијелеј
светога, а после полијелеја тропаре: Ангелскиј собор... После
јектеније сједални светога по један пут, Слава: сједален који је
после полијелеја, И сада: његов Богородичан и Чтеније.) Степена
и прокимен гласа, Све што дише.. Еванђеље васкрсно и Васкрсење
Христово..
Канон васкрсан са Ирмосем на 4, и Богородици на 2, и празника
на 4, и светога на 4.(Ако је полијелеј или славословље певамо
канон васкрсан са Ирмосем на 4, празника на 4 и светога на 6.)
Катавасија: празника. После 3. песме Кондак презника и Икос и
светога ако има и његов сједален. Слава и сада: празника, и
Чтеније. После 6. песме Кондак и Икос васкрсан и читамо Пролог.
На 9. песми певамо Чесњејшу.. Светилан васкрсан, Слава: светога,
ако има, И сада: празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и
светога ако има подобне 3 и самогласна која је на Слави певамо
је са њеним припевом. Ако свети нема хвалитне певамо васкрсне
4 и празника 4 тога дана са стиховњих на јутењу са њиним
припевима. Слава: Еванђелска стихира; И сада: Преблагословена
јеси... Велико славословље, тропар само васкрсан, јектеније, и
отпуст и оглашење и уобичајени излазак у припрату и први час.
На првом часу тропар васкрсан, Слава: празника, светога ако има
тропар и кондак говоримо наизменично, И сада: Богородичан
часова. После Оче наш... кондак презника и коначни отпуст. Тако
исто и на осталим часовима говоримо прво тропар васкрсан и
празника говоримо наизменично. Кондак васкрсан и празника
говоримо наизменично ако је полијелеј светога.

На Литургији
Блажена из Октоиха на 6 и са тројичним, и празника песма на 4
(ако свети има песму и блажена васкрсна на 4, песма празника на
4 и светога песма 6. на 4 ).
Посла входа тропар васкрсан и празника, затим храма и светога
ако има. Кондак васкрсан и храма, Слава: светога ако има, И сада:
празника. Прокимен, апостол и Еванђеље прво недеље по реду,
затим светога ако има. Причастен: Хвалите Господа.. и светоога ако
има, а ако нема онда празника.

МР
Нека је на знање ако се догоди попразник Сретења Господњег у

DAN 2.
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недељу Митара и фарисеја или Блудног сина или Месопусну.
На малој вечерњи на Господи воззвах.. и стиховње, стихире Октоиха
по обичају.

На великој вечерњи
на Господи возвах.. стихире васкрсне 4 и Триода 3 и празника 3.

ПАЗИ!
Ако је недеља месопусна: Стихире васкрсне 3, и Триода 4 и
празника 3. Слава: триода; И сада: Богородичан (први) гласа.
На литији стихире празника редовне и стихови тога дана, и Триода
хвалитне. Слава: Триода; И сада: празника. На стиховње стихире
васкрсне, слава: Триода; И сада: празника. На благосиљање
хлебова тропар: Богородице Дјево.. (два пута) и празника ( један
пут) и Чтеније.
На Бог Господ.. тропар васкрсни (два пута) Слава и сада празника.
По катизми сједални васкрсни са својим Богородичним, и читање
Еванђеља Толковног. По непорочнима, тропари: Ангелски собор.
Ако је недеља блуднога или месопусна. Пева се полијелеј и додаје
се трећи псалам: На рекама Вавилонским.. Степена и прокимен
гласа. Све што дише.. и Еванђеље васкрсно, Васкрсење Христово..
Канон васкрсни са Ирмосом на 4, Богородици на 2, Триода на 4 и
празника на 4. Катавасија празника.
Ако је недеља месопусна: Канон васкрсан на 4, Триода на 6 и
празника на 4. Катавасија Триода, по 3. песми кондак и икос
празника, Слава: Сједален триода; И сада: празника. По 6. песми
кондак Триода и Икос. На 9. песми певамо Честњејшу.., Светилан
васкрсан; Слава: Триода; И сада: празника. На хвалитне стихире
васкрсне 4 и празника самогласно 4 са својим припевима.
Ако је недеља месопусна. Говоримо стих: Васкрсни Господе Боже
мој.., и певамо стихиру самогласни Триода: Данил пророк.., Слава:
Триода: Предочистим себе.. И сада: Преблагословена јеси.
Ако је недеља фарисејева или блуднога. Не говоримо стихове
Триода него по стихири празника певамо Слава: Триода; И сада:
Преблагословена јеси.., славословље велико. После трисветога
тропар васкрсан, јектенија и отпуст. Уобичајени излазак у притвор,
Слава и сада: стихира еванђелска и Час први.
На часовима тропар васкрсни, Слава: празника И сада: Богоро-
дичан часова. По Оче наш.. кондак Триода и празника неизменично
говоримо.
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На литургији
Блажени гласа на 4 и Триода 6. песма на 4 и празника песма
редовна на 4. по Входу тропар васкрсан, празника, Слава: кондак
Триода; И сада: празника. Прокимен апостола, алилуја, Еванђеље
и причастен дана. Ако буде попразник Сретења и суботу месопусну,
служба попразника се изоставља и пева се редовна служба
упокојенима.

МР
Нека је на знање ако се догоди попразник Сретења Господњег у
понедељак или у уторак или у четвртак сирне седмице.
На Господи воззвах... стихире празника 3 и светога 3 Слава: светога,
ако има; И сада: празника, а ако ли нема, Слава и сада: празника.
На стиховње из Триода самогласан дана, два пута и мученичан,
Слава: светога, ако има; И сада: празника, а ако нема, Слава и
сада: празника. Тропар светога ако има, Слава и сада: празника.
Јектенија и отпуст.

На јутрењи.
На Бог Господ... тропар празника (два пута), Слава: светога, ако
има; И сада: празника. После катизми, сједални празника.
Канон празника са ирмосема на 8, и минеја на 4, а где је
Трипеснец певамо канон празника са ирмосем на 4, минеја 3 стиха
на 2 и Триода на 8. Ако свети има кондак и икос говоримо их
после 3. песме, такође сједални Триода писан после друге катизме.
Слава: светога; И сада: празника. После 6. песме кондак и икос
празника. После 9. песме светилен празника, Слава: светога, И
сада: празника. Ако нема, Слава и сада празника. На хвалитним
стихирама, стихире празника на 4 са стиховњих тога дана; Слава
и сада: празника. На стиховњим самогласна из Триода (два пута)
мученична; Слава: светога, ако има, И сада: празника; Ако ли
нема, Слава и сада: празника. После Оче наш.. тропар светога,
Слава и сада: празника, а ако нема, само празника, и после
јектеније први час.
На часовима тропар празника; Слава: светога, ако ли има, И сада:
богородичан часа. После Трисветог говоримо кондак празника без
измене.

МР
Нека је на знање ако се догоди попразник Сретења Господњег
сирне седмице у среду или петак, тада метанија нема, осим на
крају сваке песме по 3 метаније.

DAN 2.
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На вечерњи
На Господи воззвах.. стихире празника 3, и минеја светога 3, Слава:
светога, ако има, И сада: празника, а ако нема Слава и сада:
празника. На стиховње самогласна Триода (два пута) и мученична,
Слава: светога, ако има, И сада: празника, а ако нема онда Слава
и сада: празника. Тропар светога, ако има, Слава и сада: празника;
ако нема онда празника, јектенија и три велике метаније и отпуст.
Повечерје пева се велико, од „Вњегда призвати ми..“ на њему се
пева Трипеснец са јутрења из Триода један. После Достојно.. и
после Трисветог кондак празника. После Чесњејшују.. три велике
метаније и на отпусту три метаније. Такође и на полуноћници на
Чесњејшују.. три велики метаније.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника два пута, Слава: светога, ако има,
И сада: празника. Ако ли нема, Слава и сада: празника. После
катизми сједални празника.
Канона празника, са ирмосем на 6, и минеја на 4 и Триода на 4.
Када је на реду Трипеснец пева се канон празника са ирмосем на
4; минеј на 2 а прва два стиха заједно; и Триода на 8. Први
Трипеснец певан је унапред на повечерју. После 3. песме кондак
светога, затим сједалне Триода, Слава: светога, И сада: празника.
После 6. песме кондак и икос празника и Пролог. После 9. песме
светилен светога, ако има, Слава и сада: празника, а ако нема,
празника два пута. На хвалитним стихире празника подобне на 4
са стиховњих тога дана, Слава и сада: празника. На стиховње
Триода самогласна дана (два пута) и мученична, Слава: светога,
ако има, И сада: празника. Ако ли нема, Слава и сада: празника.
После Трисветог тропар светога, ако има, Слава и сада: празника;
ако ли нема, само празника. Јектенија и три велике метаније, и
први час.
На првом часу тропар празника, Слава: светога, И сада: богоро-
дичан часа. После Трисветог, кондак празника. На Чесњејшују.. три
велике метаније и остало и завршни отпуст, и три велике метаније.
Такође и на осталим часовима говоримо тропар празника, и после
Трисветог кондак празника. После Чесњејшују.. три велике метаније.
На 6. часу тропар, паримије и чтеније. Затим прокимен. После 9.
часа читају се Блажена побрже и без певања и остало. У среду на
вечерњи стихире празника 3 и минеја светога подобне 3, Слава и
сада: празника, затим прокимен, и паримије дана. На стиховње
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Триода самогласна дана, два пута, и мученична; Слава и сада:
празника. После јектенија: Помилуј нас Боже.. и три велике
метаније и молитва: Всесвјатаја Тројице.. и Буди имја Господње.. три
пута и 33. псалам, и отпуст и три велике метаније.

МР
Нека је на знање ако се догоди попразник Сретења Господњег у
суботу сиропусну.
У петак увече после отпуста часова одмах почињмо вечерње. После
редовне катизме, стихире празника 3 и отаца 3; Слава: отаца, И
сада: празника. Прокимен и паримије дана. Затим Сподоби
Господи.. На стиховње, самогласна из Триода (два пута) и
мученична; Слава: отаца; И сада: празника. Тропар отаца; Слава
и сада: празника, јектенија и отпуст.
На повечерју кондак празника.

На Јутрењи:
На Бог Господ.. Тропар празника (два пута), Слава: отаца; И сада:
празника. После обе катизме сједални отаца (по два пута); Слава
и сада: празника. И Чтеније празника или Отаца.
Канон празника са Ирмосем на 6 и Отаца на 8. Катавасија:
празника. После 3. песме кондак и Икос празника, и сједален
отаца (два пута). Слава и сада: празника. После 6. песме кондак и
икос Отаца. После 9. песме светилен отаца; Слава и сада:
празника. На хвалитним стихире празника 3 са стиховња тога дана
и Отаца 3. Слава: отаца; И сада: празника. Велико славословље.
Тропар отаца; Слава и сада: празника. Јектенија и отпуст.
Уобичајени излазак у припрату и први час.
На часовима тропар празника и отаца. Кондак празника и отаца
говоримо наизменично.

На литургији
Блажена празника, песма редовна на 4 и отаца песма 6.
После входа тропар празника и отаца и храма светога. Затим
кондак храма светога, Слава: отаца; И сада: празника. Прокимен,
алилуја и причастен празника и отаца. Апостол и Еванђеље дана
и отаца.

DAN 2.
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Месеца фебруара 3. дан

Спомен светог и праведног Симеона богопримца
и пророчице Ане.

На Господи воззвах.. стихире празника 3 и светога 3.
Стихире празника, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Творца свега и нашег Избавитеља, доноси у цркву Дјева Марија,
затим њега старац прима и кличе радосно: сада отпусти мене слугу
твога Благи, у миру као што си одлучио.

Примивши Симеон од Дјеве на руке Рођенога пре свих векова,
узвикнуо је: видео сам Спаситеља, који је просветљује својом славом
све крајеве земље, зато сада отпусти мене слугу твога Благи, у миру
као што си одлучио.

Спаситеља рођеног у наше време за спасење људи, Симеон је на
рукама својим и радосно узвикнуо: видео сам светлост народима и
славу Израиља, зато сада отпусти мене слугу твога Благи, у миру као
што си одлучио.

Ине стихире светога, гласе 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

У свему си праведан, савршен и славан, богонадахнути, зато си и
примио на руке Бога јединога савршенога и оваплоћенога, који је
дошао да оправда цео свет, и молио га да те ослободи од тела говорећи:
сада отпусти слугу твога у миру, Човекољубче, јер сам те данас видео.

Млад духом а престар телом, примио си Симеоне Обећанога докле
не видиш смрт, и док не угледаш мало Бого-Дете, али и Творца и Бога
свега, који је пре свих векова, и који се телом унизио; видевши га
обрадовао си се и тражио разрешење од тела и у Божија насеља си
радосно отишао.

Богонадахнута Ана и Симеона даровити, као поророци су
заблистали и по Закону су непорочни били, зато су Творца Закона, ради
нас као Дете јављенога, видели, и њему се сада поклонили; зато данас
њихов спомен радосно славимо а Исуса Човекољубца како доликује
прослављамо.
Слава и сада, глас 5.
Дело Германово.
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Старог по времену а младог телесно, доноси Мати и Дјева у храм,
да он испуни наредбу свога Закона; њега је Симеон примио и рекао:
сада по обећању твоме отпусти у миру слугу твога, јер су виделе очи
моје Спасење твоје Свети.

На стиховњим стихире глас 1.
Пофдобан: Небесних чинов..

Празнујмо сада спасоносну благодат неизрецивог богојављања, јер
Христос Бог као Дете, али без промене, из младе Дјеве долази, и у
цркву Богу и Оцу га сада Мати доноси, а Симеон га прима у руке и
наручје своје.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

У давнини су те видели пророци Исусе, колико им је било могуће
да те виде, али сада си се Христе и Речи Божија у телу, својевољно,
целом свету из Дјеве Марије појавио, и твоје спасење си свима
потомцима Адамовим објавио, јер си Човекољубац.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

У давнини си на Гори Синају Закон начинио, а сада си у граду
Сиону Закон извршио, на рукама Богородице као мало Дете Христе и
са жртвама, јер си желео бити телом донет у храм и да те Симеон
држи на рукама.
Слава и сада, глас 1.
Дело Јована Монаха.

Данас онај који је у давнини на Синају да Закон Мојсеју, покорава
се наређењу Закона, јер је ради нас као Милосрдан постао попут нас;
сада Свети Бог као Свето Дете отвара крило Пречисте и самоме себи
као Бог жртву даје, да од клетве Закона ослободи и просвети душе
наше.

Тропар празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце правде,
Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти старче
праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших, који
нам дарује васкрсење.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар три пута.

DAN 3.
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После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

У цркву си донет Животе свих, јер си ради мене постао Бого-Дете,
и под Законом си био, мада си у давнини Закон на таблицама на Гори
Синају написао, да би све од робовања Старом Закону избавио; зато
слава доброти твојој Спаситељу, слава твоме царству, слава и твоме
промислу, једини Човекољубче.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје Слово..

У храм си донет Спаситељу и испунио си обичај, као Творац и
Владика и законодавац, и хтео си да твојим богојављањем будеш на
рукама Симеона телесно ношен, мада си свима диван и држиш цео
свет, ипак си хтео, једини Милосрдни, да свима нама откријеш твоју
светлост.
Слава и сада, то исто.

Канон празника са ирмосем на 6, и светога на 6.
Канон празника, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Канона светога. Његов акростих је: Прими ову песму Симеоне бого-
примче. Јосиф. Глас 4.
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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.

У насељима праведних си се радосно настанио код праведнога
Господа, Симеоне праведни, зато моли да се оправдају сви који славе
твоје свето престављење, преблажени.

По Закону си био свештенослужитељ, светитељу, и видео си Бого-
Дете о којем Закон проповеда, и по закону природе си умро,
богопримче, али си и радосно у бесмртни живот прешао.

Онога који држи својим рукама све крајеве васељене, видео си
ношеног на рукама Дјевиним, и примио си га у твоје свето наручје, и
постао си већи од Мојсеја, даровити.
Богородичан: Он који је богат осиромашује, и Превечни почиње, и Реч
се оваплоћава, и Створитељ се ствара, Несместиви се настањује у
твоме телу оваплоћен, Богоблагодатна.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

Ини.
Ирмос: Јако неплоди роди от јазиков..
Као што је неплодна родила, тако је и од незнабожаца настала
црква, а јудејски народ је много у чедима својим онемоћао, зато
дивноме Богу нашем кличемо: ти си свети Господе.

Светим делима си узвишен био, и као светли стуб Пресветог Духа
си постао, и утврђен потпуно, зато те хвалимо.

Видео си Симеоне Господара Закона како је постао, и да је
отворио крило девојачко и да је као Дете телесно био, и свима
избављење подарио.

DAN 3.



50

MINEJ FEBRUAR

Онај који је човека рукама створио се оваплотио, и држао си на
твојим рукама светитељу онога који те је посветио, од њега си тражио
будући живот, и он те је у њега, блажени светитељу, отпустио.
Богородичан: Као духовна клешта која носи жар Божанства, из твоје
крви надразумно оваплоћеног, те је Свенепорочна Симеон видео и
радосно те прославио.

Кондак светог Симеона, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Старац је данас молио да се ослободи од окова овога телесног живота,
јер је на руке Христа примио као Створитеља и Господа.

Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје..

Тебе Христе од Дјеве оваплоћенога је радосно свети Симеон носио,
и узвикнуо је: сада отпусти мене, слугу твога Владико; Ана непорочна
и славна пророчица је сада о теби проповедала и теби песму принела;
па ми ти Животодавче кличемо: слава јер си све тако благоизволео.
Слава и сада, то исто.

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.

Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

Ини.
Ирмос: Сједјај во славје..
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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.

Узрастом си престарео, а вером се подмладио, и желео си да видиш
најсавршеније Новорођенче, који обнавља остарели свет нападом старог
богопротивника.

Прославимо сложно Симеона светог, јер се удостојио да види Бога
блаженог, који се у тело обукао, да би учинио блаженима све који су
од раније бедни постали.

Познао сам тебе Законодавца, који си се мимо закона природе
оваплотио, и Закон нови си увео; тако је Симеон узвикнуо и рекао:
једини Господе, сада ме отпусти ка животу непропадивом.
Богородичан: Онај који на рукама све носи, ношен је на рукама
Увекдјеве, и њу је узвишенијом и од херувима и од серафима учинио,
зато јој певајмо и побожно је прославимо.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

Ини.
Ирмос: Ужасошасја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна

DAN 3.
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Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Чистим срцем си као ангел послужио Богу Сведржитељу, који је
крвним жртвама у давнини народ Израиљев очистио, и тако је
спасоносну крв јасно предсказао.

Светим делима си богоречити самога себе учинио као храм Богу
Пресветоме, зато си у светом храму видео Бога као Дете у телу, а он
те је у небеска насеља преселио.

Опевајмо данас сви радосним срцем Симеона богопримца, а са
њиме и целомудрену Ану, као праве пророке Божије, јер су га видели,
да је као Дете ради нас постао.
Богородичан: Неизмењен природом није сагорео твоје крило, једина
светија од херувима, и Човек је постао и из тебе се Богомати родио, а
све одбачене у трулеж је рођењем из тебе окупио.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.

Ини.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као прао-слика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Узвикнуо си Симеоне када си видео Господа и тражио си што ти
је обећано: „сада отпусти Спаситељу слугу твога“, да би и у аду свима
јавио о божанском оваплоћењу.

Украшен си старче Симеоне и постао си светлији од Мојсеја, јер
си примио на руке Дивнога по доброти, који је ради нас и попут нас
Бого-Дете постао.
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Пун благодати као светом водом, ти си Симеоне и у адова доња
места сишао, и видевши те тамошњи сужњи, божанском су се росом
испунили.
Богородичан: Најлукавији увек тражи да ме улови, али ти ме
Владичице избави од његових замки, и у твоме светом окриљу ме
потпуно сачувај.

Кондак, празника глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио руке
Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири народе
који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симео; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у
нетакнуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом
певајмо: благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Не послужиша твари..

DAN 3.
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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.

Као искрен и праведан послужио си Закону Господа Сведржитеља,
јер си по Закону био непорочан, зато певаш: благословен си најопе-
ванији Господе и Боже отаца наших.

Дошла је радост тужнима, и стварно се Избављење Израиљу јавило
као Бого-Дете у своме храму, зато је Симеон радосно узвикнуо: отпусти
ме у будући живот.

Ја сам погурен од старости, и оптерећен Писмом и Законом, а ти
по твојој милости и милосрђу отпусти Спаситељу мене слугу твога, јер
сам те видео на земљи како носиш тело; тако је Симеон узвикнуо.
Богородичан: Мада седи на твојим недрима као Детенце, Пречиста,
уопште није напустио недра Оца свога и Родитеља, а припрема свето
место онима којима је налик постао.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.

Овај ће бити Живот верних а обарање непокорних, мада је као Дете
Бог-Реч и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

Ини.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
пра-слика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
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Цео свет је постао као удов без славе Божије, али је удовица Ана
свехвална, обасјана благодаћу прорицања, прославила Овога који је
дошао као најсветији и најлепши Женик, показала је присутнима будуће
Божије избављење.

Приносио си блажени свештениче по Закону жртве, чија крв из
давнине предозначава спасоносну жртву Јагњета, Којега си по
неирецивом милосрђу оваплоћенога примио Симеоне, и прославио га
више од Мојсеја и свих пророка.

Видевши Жељенога, примио си богонадахнути разрешење од свога
тела, и као сазрела пшеница прешао си код Оца, славни, јер си
васпитан у добром узрасту, зато твој општи празник радосном душом
прослављамо.
Богородичан: Као крин, као мирисну ружу и као свети мирис, нашао
те је Пречиста Богоневесто Најсветији Бог-Реч, и у твоје тело се
уселио, па је нашу од греха пуну смрада природу замирисао, Богородице
Маријо.

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.
Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.
Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и преподобна
старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету о Богоро-
дици и велича је.

Ини.
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.

DAN 3.
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Твоје свете руке су заиста дотакле богопримче Онога који
Божанским рукама дотиче горе и задиме се, као што пева Давид, зато
си заиста блажен, и зато те достојно хвалимо.

Гроб твој излива вернима исцелења, а твој свети спомен блиста
више од сунца и свима душе обасјава, и од душевног мрака избавља,
свештениче свети.

Блистају и обасјавају духовним сјајем као сунце и месец све под
сводом небеским, Ана целомудрена и пророчица, и старац Симеон
славни; ради њих Човекољубче и Господе избави нас из греховне таме.
Богородичан: Када је старац угледао тебе Богородице као Матер
Божију, рекао је као пророк: Ево, твој Син лежи, а биће Владичице
многима подизање и падање, и знак против кога ће се говорити.

Светилен
Подобан: Жене услишите..

Неизмењен по ипостаси, у теби се Богородитељко бесемено са
телом сјединио, и Бог-Реч је као мало Дете постао; њега носиш на
рукама као на херувимском престолу, па си га сада Богу Оцу принела,
а Симеон старац га радосно прима.
Слава и сада, празника:

Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке
Господара Зкаона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.

На стиховње стихире, глас 6.
Прими, рече, о, старче Симеоне на руке Створитеља свега, и

придржи Христа, јер је њега Дјева и млада Невеста без семена родила
на радост нашем роду.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Окупимо се народе да заједно опевамо Творца Закона и Бога, од
кога стрепи и мноштво ангела, као јединога Добротвора и Законодавца
Закона за спасење душа наших.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)
Сада ослободи Владико у миру од окова тела слугу твога, као што си и
рекао, јер сам видео тебе Христе, као светлост превечну, и просветлење
народима и Израиљу.
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Слава и сада, глас 2.
Светога је Дјева принела у светилиште код светитеља, а Симеон је

руке пружио и радосно га примио, па је узвикнуо: сада отпусти слугу
твога Владико у миру, по твоме обећању.

На литургији

Блажена од канона празника песма 1. и светога песма 6.
Прокимен празника
и светога, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у њега.
(Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол Јеврејима, зачало 321. од половине.
Алилуја, глас 6. Светлост засија праведнику, и правима срцем весеље.
(Пс.96,11)
Еванђеље по Луки, зачало 8.
Причастен празника
и светога: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 3.
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Месеца фебруара 4. Дан

Спомен преподобног оца нашег Исидора Пелусиотског;

На Господи воззвах.. стихире празника 3 и светога 3.
Стихире празника, глас 4.
Подобан: Дал једи знаменије..

Испуњавајући Закон из Светог Писма, сада се Човекољубац у цркву
доноси, и њега прима у старачке руке старац Симеон, па кличе: сада
ме отпусти ка оном блаженству, јер сам те данас видео у смртно тело
одевеног, мада си Господар живота, ти и над смрћу владаш.
Постао си Господе светлост за просвећење народима, а седиш на лаком
облаку као Сунце правде, и испуњаваш сенку Закона и почетак си
избављења новом благодаћу, зато видевши тебе Симеон узвикну:
ослободи ме од трулежи, јер сам те данас угледао.

Божанством се ниси одвојио од недара твога Родитеља, када си
одлучио да се оваплотиш, и у наручју Увекдјеве си држан, и био си
предан у руке Симеона Богопримца, мада ти својом руком све држиш,
па је старац радосно узвикнуо: сада отпусти у миру мене, слугу твога,
јер сам те видео Господе.

Ине стихире светога, глас тај исти.
Подобан: Јако добља..

Богомислијем и делима си се ка Богу уздизао, а када си оче све-
мудри живот завршио, ти си узлажење богомислијем и делима устано-
вио; то си мудри највише желео и заволео, и унутар код Жељенога си
се сада удостојио и светога краја и Трисунчане Светлости.

Ти све напајаш благодаћу, и натапаш кишом твоје науке, богомудри
оче, а своја уста си управио ка чаши небеске Мудрости, па си отуда као
из извора обилно захватио и свима разделио зраке Божије науке, и
пишући и учећи и упућујући их оче дични.

Уздржањем си телесне прохтеве умртвио, и тело своје у живоносно
мртвило оденуо, а душу си тако припремио и добро раширио, да би
дарове Духа примио, и постао си станиште богонадахнуте науке и
Мурости која премашује сваку мудрост.

Слава и сада, празника, глас 2.
Дело Германово.
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Данас Симеон прихвата на руке Господа славе, којега је раније
Мојсеј у тами видео, када је на Гори Синају од њега таблице примио;
Овај је кроз пророке говорио, он је Творац Закона; о Њему је Давид
јављао; Он је свима диван јер има велику и богату милост.

Ако је пост, Слава и сада, богородичан. Ако је среда или петак:
крстобогородичан. (Писано овог месеца у 12. дан.)

На стиховње стихире, глас 2.
О, Симеоне, прими Господа славе, као што ти је Дух Свети

најавио, јер он је и дошао.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Чиста и Пречиста Дјева, носи Створитеља и Владику, као детенце
на рукама, и улази у цркву.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Велика је и узвишена ова тајна и диван домостој, јер Који све
обухвата и дечицу ствара, тај је као Детенце на рукама донешен.

Слава и сада, глас тај исти (2.)
Самогласно.

Свештеног је освештана Дјева донела у светињу светитељу, а
Симеон је руке пружио и њега радосно примио и узвикнуо: сада
отпусти у миру слугу твога Владико и Господе, по твојој речи.

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 се преподобни Исидоре дух
твој радује.

Слава и сада, празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце

правде, Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти
старче праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших,
који нам дарује васкрсење.

DAN 4.
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На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника два пута.
Слава: светога, И сада: празника.

После првога стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Овај је на престолу са Оцем а дошао је на земљу да се роди од Дјеве,
и Бого-Дете је постао овај временом необухватни; њега прима Симеон
на руке и радосно говори: сада ме отпусти Милосрдни, јер си
обрадовао слугу твога.
Слава и сада, то исто.
После другог стихословија сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Из руку неискусомужне Матере примио си Симеоне телесно
младог, Христа Бога нашег, на твоје старачке руке и загрлио га, и добио
си дозволу, да са славом одеш из овог живота; примио си и благодат
непрестаног чудотворства, зато тебе достојно сви славимо.
Слава и сада, то исто.

Канона празника са ирмосем на 8, и светога на 4.
Канон празника, глас 3.

Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.
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Канона светога. Његов акростих је: Певам о теби оче, славо
монаштва. 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.

Чуј Владико Христе уздахе мога срца, па исцели тешке патње моје
душе, по молитвама твога преподобног, јер си свемоћан.

Када си почео твој врлински живот, богоносни Исидоре, ти си
чисте душе јасно прилазио Богу и са њиме увек беседио и тако се
заиста духовним даровима обогатио.

Твоје усне си принео чаши Премудрости, и отуда си, као из извора,
захватио духовне дарове, и Богу си песму победе певао.
Богородичан: На теби као на лаком облаку дошао је Владичице
Пречиста Створитељ, да као моћан обори рукотворене идоле египатске,
јер је он Христос и свемоћан.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

Ини.
Ирмос: Нест свјат јако же ти..
Нема светог као што си ти Господе Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи, и утврди нас на камену вере у тебе.

Оштрим разумом, преславни, окупио си све око себе, и као чист
богослов ти си до њиног Узрочника истински достигао.

DAN 4.
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Јасно си установио науку о смртном животу, богоносни оче трипут
блажени, зато си узроке телесних страсти умртвио, а себе си свог
бестрасном жељом испунио.

Радосно си оче за Христом твој крст понео и за њиме следовао, а
строгим постом и и чистим животом, ти си се колико је могуће више
на њега угледао.
Богородичан: Мимо закона природе си родила Владику, Богородице
Дјево, и клетву старог преступа си разорила, јер си Извор благослова
из тебе излила.

Кондак глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као другу звезду Даницу, пронађе те црква преславни, која се
твојим мудрим речима, као муњама освећује, кличући ти: радуј се,
свеблажени и богомудри Исидоре.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Постао си као књига праве науке, по богатој вери и Пресветим
Духом написана, јер си открио светиње свима којима је трребало, и
ризницу живота жељнима, оче преподобни, зато моли Христа Бога, да
нам подари велику милост.
Слава и сада, празника.

Сједален, глас 8.
Подобан: Воскрес..
Сабеспочетни Оцу, ти си рођен на земљи, и донет си у цркву,
Недостижни, а старац те је радосно на руке примио и узвикнуо: сада
ме отпусти јер си ме посетио, као што си обећао, јер као Бог желиш
да спасеш род човеков.

Ако је пост, Слава и сада, богородичан, а у среду и петак
крстобогородичан. (писано овог месеца у 10. дан).

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.
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Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

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

Потпуно си се Христу покорио, и као покоран слуга си богатство
теби дано раздао, и зато те је Владика неизрециве расдости удостојио.

Препловио си пучину Премудрости и као добар трговац си нашао
добар бисер, и само њега држао као непотрошиву ризницу.

Обасјан Духом Светим, ти си духовне зраке свима раширио,
желећи, богојављени оче, спасење свима вернима.
Богородичан: Заиста су свима и на земљи и на небу неизрециве и
недокучиве тајне светог рађања из тебе Богородице, Увекдјево.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

DAN 4.
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Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

Ини.
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.

Ти си свемудри био као изван тела, јер си страсти умртвио, и тако
си се са љубављу Богу приближио, као пресветој и пресветлој
Светлости, и јединоме који тражи чистоту.

Твојом божанском светлошћу Благи, ти си разум овог богоносца
обасјао, па је као кула светиља постао, свима шаљући зраке божанске
светлости и мрак неверја одгонећи.

Свемудри и Благ Бог жели да се сви спасу, па је тебе учинио вођом
залуталима, зато си многе извео на пут спасења, Исидоре трипут
блажени оче, бого-даровани.
Богородичан: Заиста те и душом и устима исповедам Свенепорочна
Владарко целог света, јер си оваплоћенога Бога родила, и тебе са вером
узимам за заштитницу мога живота.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.
Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али си
се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.

Ини.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом приста-



65

ништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави из
пропасти живот мој.

Као јереј си био украшен речима поуке, и разумно си расуђивао
оче богоносни, зато си мудро покорио тело души и све лоше доброме,
дични оче.

Ранама уздржања и подвигом, ти си снажно ранио Египатске
страсти и храну, зато си, славни, похвала монаштва, а вернима си
пролазак прокрчио.
Богородичан: Онај који све носи божанском силом, и који као
милосрдан све држи, оваплотио се и као Детенце си га Пречиста,
носила у твоме наручју, мада је по Бићу увекпостојећи са Оцем.

Кондак, празника глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио

руке Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири
народе који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симео; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у
нетакнуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом
певајмо: благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

DAN 4.
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И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Росодатељну убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Тебе је Владика поставио на темељу вере, да као сунце просве-
тљујеш духовним сјајем душе свих који кличу: благословен си Боже
отаца наших.

Нечистоту и телесну и душевну опрао си, оче блажени, потоцима
суза, и постао си, богоносни оче, светлост свима на земљи, и све си
научио да певају: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Стојећи на непокретном темељу вере, тебе Богомати
Пречиста исповедамо као Богородицу, јер си нам без семена родила Реч
Божију, зато је Пречиста благословен Плод твога тела.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху: Благо-
словите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.

Овај је Живот и Овај ће бити падање непокорних; Бог-Реч, мада
као Дете, је подизање свима који са вером певају: благословите
Господа сва дела господња и величајте га у све векове.

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

Као мирисни тамјан и разумну жртву, принео си оче сав свој живот
Христу, ради тебе разапетоме на крсту, којег зато величамо у све векове.

И после смрти умножаваш богатство, јер си твоје духовне поуке
као скупоцено наслеђе оставио свима вернима, који величају Христа у
све векове.

Украсио си се преблажени лепотом твојих поука, и постао си као
писаљка Духа Светога, пишући побожно науку Божију свима који
величају Господа у све векове.
Богородичан: У твоје окриље притичем Свенепорочна, и као заштиту
мога живота тебе сада узимам, јер си надразумно Бога-Реч родила, а
ми га величамо у све векове.

 Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а сада
су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.
Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.
Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и преподобна
старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету о Богоро-
дици и велича је.

Ини.
Ирмос: Бога человјеком невозможно..
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.

Благодатна наука је као зрак светлости обасјала твоју душу, оче

DAN 4.
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преподобни, и сва се земља напунила њеног сјаја, са њом смо и ми у
заједници, па се дивимо оче ризници твоје мудрости.

Следујући отачком предању поучавао си да се побожно треба
клањати Једној Природи у Три Лица, и богословљем славити нество-
рену и беспочетну Тројицу, која свима вернима просветлење излива.

Живот вечни си примио на небесима, и то си стекао као награду
за твоје подвиге, зато измоли премудри и блажени Исидоре спасење,
свима који твој спомен славе, јер сада са ангелима стојиш пред
Божијим престолем.
Богородичан: Непропадива Реч Божија је лик пропадиви примио; људе
је у непропадање обукао, и вољом Очевом се у тебе обрадована уселио,
зато Пречиста тебе са небеским војскама величамо.

Светилен празника:
Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке

Господара Зкаона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.
Слава и сада, то исто.

На стиховње стихире празника, глас 8.
Подобен: Доме Еуфратов:
Изван нечистоте се Христос из Дјеве родио, он је из Оца непропадив,
он је Син пре Данице, он Адама избавља.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)
Отворите се двери небеске, јер Мати и Дјева доноси Христа у Цркву
као Бого-Дете, да се Богу и Оцу принесе.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Као жеравица се показао Христос светом Исаији, а сада се рукама
Богородице као клештима предаје старцу.
Слава и сада, глас 7.

Дошао си са небеса на земљу Спаситељу наш, да обасјаш народе,
и дошавши из Дјеве лежао си у наручју праведнога Симеона, приличило
је теби Творче свих да те овај старац препозна, јер је дошао да га
отпустиш, по твоме обећању, јер ти имаш велику милост.
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Месеца фебруара 5. дан
Спомен свете мученице Агатије

На Господи воззвах.. стихире празника 3 и мученице 3.
Стихире празника, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Празнујмо сада спасоносну благодат неизрецивог богојављања, јер
се из младе Дјеве неизмењен родио као Детенце Христос Бог, у цркву
га је сада Богу и Оцу Мати донела, а Симеон га је примио у наручје
својих руку.

Пророци су те видели Исусе, колико је то било у давнини могуће,
а сада си, Речи Божија, желео да се из Дјеве Марије покажеш у телу
целом свету Христе, и твоје спасење си објавио свима потомцима
Адама као Човекољубац.
Данас онај који је у давнини на Синају да Закон Мојсеју, покорава се
наређењу Закона, јер је ради нас као Милосрдан постао попут нас; сада
Свети Бог као Свето Дете отвара крило Пречисте и самоме себи као
Бог жртву даје, да од клетве Закона ослободи и просвети душе наше.

Ине стихире светој, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Нетакнуто си сачувала своје тело за твога Женика Христа, лепотом
девства украшена, Агатијо богоневесто, а обасјана си и сјајем
мучеништва, и у небеску палату си се настанила, зато цео свет слави
твој празник, и прославља Спаситеља који те је заувек прославио.

Груди су ти одсечене и огњем си паљена, и кидање тела си
претрпела, али си награду у вечности очима свога срца очекивала и
тамошње блаженство, и венац неувели који ти је сада Христос подарио,
јер си за њега постарадала, славна мученице много-страдална.

Незадрживи налет суровог огња си зауставила, твојим молитвама
доброименита, и спасла си град, који твоје свете мошти слави, јер из
њих извиру реке исцелења од Божанског Духа, у њему си пострадала и
смирила противника и примила си венце победе, свехвална.

Ако је пост, Слава и сада: богородичан или крсто-богородичан,
писани 28. фебруара.

DAN 9.
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Ако није пост, певамо светој самогласно
Слава, глас 8.
Дело Сикеота.

Као код Мојсеја, тако се десило предивно чудо при страдању
свеславне Агатије, мученице за Христа Бога, јер је Мојсеј дао народу
Закон и Писмо које је на гори, на таблицама богонаписаним примио,
а овде је ангел са небеса на гроб таблице овако написане донео: ова је
стекла свети разум, искрено слављење Бога и отаџбини избављење.

И сада, празника, глас тај исти.
Дело Андреја Критског.

Данас по Закону доносе у Божије светилиште Онога кога носе
херувими и о коме певају серафими, а он седи на рукама старца као на
престолу, и од Јосифа прима побожне дарове: пар грлица, као
неоскверњену цркву и од незнабожаца одабране народе; као Оснивач
старог и новог Завета прима два голубија птића, а Симеон прима од
њега испуњење обећања, па благосиља Дјеву Марију Богородицу, и њој
наговештава начин страдања овога који је из ње, а од њега моли отпуст
кличући: сада ме отпусти Владико као што си ми раније објавио, јер
сам видео тебе, превечну Светлост, и Спаситеља и Господа христоиме-
нитом народу.

На стиховње стихире глас 6.
Подобан: Тридневен..

Прими, рече, о, старче Симеоне на руке Створитеља свега, и
придржи Христа, јер је њега Дјева и млада Невеста без семена родила
на радост нашем роду.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Окупимо се народе да заједно опевамо Творца Закона и Бога, од
кога стрепи и мноштво ангела, као јединога Добротвора и Законодавца
Закона за спасење душа наших.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Сада ослободи Владико у миру од окова тела слугу твога, као што
си и рекао, јер сам видео тебе Христе, као светлост превечну, и
просветлење народима и Израиљу.
Слава и сада, глас 2.
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Дело Андреја Пира.
Овога Коме се на небеској висини уздрхтале слуге моле, сада га

доле Симеон у грубе руке прима и проповеда га као Бога који се са
људима сјединио, као Бога у виду небеског Човека; па Симеон одлазећи
са овог света радосно кличе: слава теби Господе који свима у тами
незалазну светлост откриваш.

Тропар светој, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Агатија зове силним гласом: „тебе Жениче

мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.

Слава и сада, празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце

правде, Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти
старче праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших,
који нам дарује васкрсење.

На јутрењи

После првог стихословија, сједален глас 1. Самоподобан.
Нека се војске ангела диве овом чуду, а сви на земљи нека кличу

песму, гледајући неизрециво Божије снисхођење, јер Онога од кога
стрепе и небеске силе, сада прима старац на руке: јединога
Човекољубца.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија, сједален глас 8.
Подобан: Свиралеј пастирских..
Мада си са Оцем беспочетан, ти си се на земљи родио, и мада си
недостижан ти си донет у храм; старац те је радосно на руке примио
и узвикнуо: сада ме отпусти, по речи твојој јер си ме посетио, и јер
си одлучио да као Бог спасеш род човеков.
Слава и сада, то исто.

Канон празника на 8 и светој на 4.
Канон празника, глас 3.

DAN 5.
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Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Канона светој. Његов акростих је: Свету песму приносим светима.
Дело Теофаново. 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
прославио.

Првог Узрочника свих добара си зажелела, и доброг имена си се
мученице удостојила, јер си твојим разумом неизрециву доброту
његовог промисла разумела.

Узнела си се ка животу пресветлом, јер си телесне прохтеве
презрела, и ка најжељенијем твоме небеском Женику си жудела.

Као Христова Невеста, ти си се Божијом благодаћу и лепотом
девства украсила, и светом крвљу свога мучења, зато си славна
двоструким венцем овенчана.
Богородичан: Постала си божански украшено станиште и шира и
чистија од небеса, Богородице Дјево, зато се сада због тебе радује
сабор девствених.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
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Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.
Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се зато
као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

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.

Агатијо, дивни и украшени цвете и славо светих мученика, ти
исцели патње моје душе, мученице, и украси је.

Урођеним врлинама си себе украсила Агатијо, и названа си
мученицо; за привремено ниси марила, јер си Божије царство заволела.

Све лепоте Христове си Агатијо изнад свега ценила, јер си жељом
за светињом жудела, а свирепог мучитеља си смело и јуначки победила.
Богородичан: Пречиста Богоневесто, моли Бога којег си родила, да
избави твоје певаче од искушења и невоља и страсти и беда, Дјево
Свеблажена.

Кондак глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Нека се украси данас црква славном порфиром, окоропљеном чистом
крвљу мученице Агатије кличући: радуј се, похвало Катаније.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Славном вером и побожношћу, и светим животом, девством и
усрдним страдањем, ти си украшена, и названа си светим разумом,
добровољно, заиста свети ка Богу и Отаџбини избављење, па као
невеста Христова моли га да нам подари велику милост.
Слава и сада, празника.
Сједален, глас 3.
Тебе Христе од Дјеве оваплоћенога је радосно свети Симеон носио, и
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узвикнуо је: сада отпусти мене, слугу твога Владико; Ана непорочна и
славна пророчица је сада о теби проповедала и теби песму принела; па
ми ти Животодавче кличемо: слава јер си све тако благоизволео.

Ако је пост, Слава и сада, богородичан, а у среду и петак
крстобогородичан. (писано овог месеца у 18. дан).

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.

Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

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

Безумље лажљиве змије је посрамљено и изобличено, и ова девојка
свирепост његову побеђује, помоћу Христа од Дјеве заблисталог на
земљи који је све обасјао.
Законо целомудрије си неокаљано сачувала страдалнице, и радосно си
надвладала зле демоне, наоружана Христовом благодаћу, јер си његов
крст на раме узела.

Буди ми храбра заступница, и избављај ме од тешких искушења и
несрећа, и од буре и туге, и од насиља про-тивниковог, да бих ти
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избављен певао као доброј заступници и званој благој заштитници.
Богородичан: Ти си, Пречиста, неизмерно певазишла и светлост
ангела, јер си Христа као духовно сунце неисказано родила, који
зрацима Божанства обасјава душе верника.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

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.

Живећи по Божијим наредбама и законима, славна, ти си се узорно
разрешила од окова телесних прохтева, и постала си као родна маслина.
Обасјана свом љубављу Христовом, и гледајући на његов сјај, ти си
презрела све сласти које доле ка земљи вуку, и само си његову лепоту
желела.

Да би се удостојила неизрецивог живота и видела изабраних, ти си
храбро и радосно муке претрпела, Агатијо свехвална.
Богородичан: Кличем теби која си родила Христа, Створитеља свих:
радуј се Пречиста, радуј се јер си нам Светлост заблистала, радуј се јер
си примила несместивог Бога.

DAN 5.



76

MINEJ FEBRUAR

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.

Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Сујетни мучитељ се надао да ће украсти тебе дивну девојку, али је
разоткривен и посрамљен, јер је ударио на твоју чврсту вољу.

Излила се благодат у твоја уста, мученице благог имена, јер си
јавно изобличила бестиднога, Божијом поуком обогаћена.

Постала си као скупоцени камен, свехвална, јер си чврсту вољу,
преподобна, имала, и постала си извесно избављење твојој отаџбини,
Агатијо света.
Богородичан: Уз псалме ти певамо и хвалимо те Богоневесто: радуј се
богата горо Христа Бога, у коју је решио да се усели за спасење наше.

Кондак, глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио руке
Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири народе
који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симео; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
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својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у
нетакнуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом
певајмо: благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
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.

Јављајући се веома светла, ти си и самога мучитеља устрашила, речима
премудрости и благодати, и трпљењем мука од усијаног жара које си
без патње трпела и кликтала: благословен си Боже отаца наших.

Великим безумљем обузет злочинац, беше у великој неодумици,
гледајући твоју младост и чудно исцелење твојих одсечених груди, а ти
си мученице радосно кликтала твоме Женику: благословен си Боже
отаца наших.

У сјају ти је дошао Христов ученик који те је чувао, и исцелио је
твоје љуте ране, које си претрпела непобедива мученице и Спаситељева
дјевице, радосно говорећи: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Адам је усмрћен јер је преступио заповест Сведржитеља,
а ти си родила Живот вечни, Дјеве Свенепорочна, и Адама си избавила
од смрти, па кличе твоме Сину: благословен си Боже отаца наших.
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Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Овај ће бити Живот верних, а обарање непокорних, мада је као дете
Бог-Реч, и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

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

Удостојила си се да живиш у превечној радости и весељу, зато се моли
Агатијо Господу, да буду обасјани твојом неизрецивом славом сви који
те славе, и да се непролазног живота насладе.

Разумом, срцем и душом си заволела Христа неизрециво, и са
великом жудњом си само код њега желела, па си му кликтала: за тобом
хитам да се настаним код тебе у векове.

Надприродним украсима и дивном одећом окићена, ти као кћер
царева стојиш у слави пред Христом Агатијо и кличеш: тебе величам
Господе у векове.
Богородичан: У своме телу носиш Христа као миро да нам га излијеш
Богородице, и замирисала си свима угодним мирисом, зато теби Дјево
кличемо: радуј се чуварко Његова, као мириснога мира.

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
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прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.
Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.
Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и преподобна
старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету о Богоро-
дици и велича је.

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.

Украшена венцима победе, храбра Агатијо, моли се да се
животворном Десницом избави твоја отаџбина, и сада као у давнини од
буре и огња вулкана, јер си онда опасност од њих уклонила, да бисмо
те сви непрестано величали.

Христос који по своме божанском проимислу брине о свима, сада
награђује твоју храброст мученице, и настањује те у насеља небеска
као своју непорочну невесту, и удостојио те је радости са ангелима и
мученицима.

О, страдалнице света и преславна, твојим молитвама учини мило-
стивим Христа судију свих према мени, и не престај молити Милосрд-
нога за очишћење мноштва мојих грехова, јер си ти украс мученика.
Богородичан: Неизрециво Оваплоћени од твоје чисте крви, као сунце
нам се јавио, Пречиста Мати безневесна; Син који је пре свих векова
и са Оцем беспочетан, таму је одагнао и све просветлио.

Светилен мученици
Подобан: Жени услишите..

Сечење твојих груди си претрпела храбра девојко, и сваку другу
муку Христа ради страдалнице, зато те је у красну палату уселио твој
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Женик, и радујеш се славна са ангелима, девојко и мученицо Агатијо.
Слава и сада, празника:

Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке
Господара Зкаона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Са страхом и радошћу држао је Симеон у рукама Владику, и
тражио разрешење од овог живота, певајући Богоматери.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Сада ме отпусти ка правом животу, Спасе мој, тако је узвикнуо
Симеон, јер сам видео тебе Владико, светлост целог света.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Целомудрена и праведна Ана је пророчки сада проповедала, из
Дјеве Процвалога, као избављење свих земних.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.

Радуј се Дјево јер си радост целог света примила, Христа Живо-
тодавца, и заустављена је туга праматере.
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Месеца фебруара 6. дан

Спомен преподобног оца нашег Вукола, епископа Смирне.

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

Творца свега и нашег Избавитеља, доноси у цркву Дјева Марија,
затим њега старац прима и кличе радосно: сада отпусти мене слугу
твога Благи, у миру као што си одлучио.

Примивши Симеон од Дјеве на руке Рођенога пре свих векова,
узвикнуо је: видео сам Спаситеља, који је просветљује својом славом
све крајеве земље, зато сада отпусти мене слугу твога Благи, у миру
као што си одлучио.

Спаситеља рођеног у наше време за спасење људи, Симеон је на
рукама својим и радосно узвикнуо: видео сам светлост народима и
славу Израиља, зато сада отпусти мене слугу твога Благи, у миру као
што си одлучио.

Ине стихире преподобног, глас 6.
Подобан: Тридневен..

Светлошћу побожних врлина си обасјан светитељу, и стојиш као
света светлост на свећнику цркве Божије, па је обасјаваш оче твојом
светом науком.

Тебе је свети Вуколе Свети Дух освештао, и ради тебе, богоносни,
даје свима који са вером прилазе освештање, просветлење и избављење.

Проповедајући крајњу доброту Бога нашег, ти светитељу несреће
људи благодатно ублажаваш, и као свети свештеник их ка Спаситељу
приводиш.

Слава и сада, празника, глас 5.
Истражите Писма, као што рече Христос у Еванђељу, и у њима

ћете наћи њега да ће се родити, у пелене повити, у јасле положен бити,
млеком се дојити, обрезање примити, да ће га Симеон наосити, не као
идеју нити као привид, него ће се заиста и целом свету јавити; зато му
кличимо: превечни Боже, слава теби.

Ако је пост, Слава и сада, богородичан а ако је среда или петак,
крстобогородичан, писани овог месеца 11. дана.

DAN 11.
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На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Чиста и Пречиста Дјева, носи Створитеља и Владику, као детенце
на рукама, и улази у цркву.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

О, Симеоне, прими Господа славе, као што ти је Дух Свети
најавио, јер он је и дошао.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Сада су виделе благи Боже очи моје твоје обећање, зато разреши
брзо мене, слугу твога, Човекољубче.

Слава и сада, глас 5.
Дело Германово.

Старијег од времена а младог телесно, доноси Мати и Дјева у храм,
да он испуни наредбу свога Закона; њега је Симеон примио и рекао:
сада по обећању твоме отпусти у миру слугу твога, јер су виделе очи
моје Спасење твоје Свети.

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 Вуколе моли
Христа Бога да спасе душе наше.

Слава и сада, празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце

правде, Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти
старче праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших,
који нам дарује васкрсење.

На јутрењи

После првог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..
У цркву си донет Животе свих, јер си ради мене постао Бого-Дете, и
под Законом си био, мада си у давнини Закон на таблицама на Гори
Синају написао, да би све од робовања Старом Закону избавио; зато
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слава доброти твојој Спаситељу, слава твоме царству, слава и твоме
промислу, једини Човекољубче.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје Слово..

У цркву си донет Спаситељу и испунио си обичај, као Творац и
Владика и законодавац, и хтео си да твојим богојављањем будеш на
рукама Симеона телесно ношен, мада си свима диван и држиш цео
свет, ипак си хтео, једини Милосрдни, да свима нама откријеш твоју
светлост.
Слава и сада, то исто.

Канон празника са ирмосем на 8, и светога на 4.
Канон празника, глас 3.

Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Канона светоме. Његов акростих је: Опеваћу славу великог Вукола.
Јосиф. 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.

DAN 6.
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Божанском светлошћу и светим и светлоносним светлом увек
обасјан, обасјај оче и моју душу, јер твој светли празник славим.

Тебе је духовно Сунце учинио пресветлом звездом, зато твојим
светлим врлинама обасјај земљу, Вуколе, Христов светитељу славни.

Имао си увек живот чист и свети, и непомешан са нечистотом, и
постао си светитељу као освештан Христов сасуд на земљи, Вуколе
преславни.
Богородичан: Он који је код Оца јединородан, надразумно се у твоје
тело Пречиста божански оваплотио, и по мноштву милосрђа и као
предобар је људе обожио.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

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

Својим светим подвизима постао си, светитељу, син светлости и
дана, и уселио се сада у светлост светих, блистајући својом благодаћу.

Проповедајући побожно Једно биће Тројице, ти си лаж много-
боштва са земље искоренио, као частан светитељ и као искрени Бога-
Речи служитељ.

Свима преваренима замкама врага ти си показао пут Живота и као
добар си их спасене привео Првопастиру, Богу-Речи.
Богородичан: Буди моје пристаниште и стража, Пречиста и једина
Увекдјево, јер сам без прекида у страшним олујама и бурама страсти на
мору живота.
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Сједален светога, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Блистајући светлошћу свештенства, просветио си народ светитељу,
и таму идола си уништио, а зрацима исцелења си маглу страсти
разагнао, и доспео си до незалазне светлости, зато моли за нас који те
усрдно славимо Вуколе блажени.

Слава и сада, празника, глас тај исти 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Постао си Дете ради мене, а стар си надвремено, и дошао си на
очишћење, најсветији Боже, да мене увериш у тело које ти је од Дјеве,
и да тако Симеона поучиш; а он је познао тебе као Бога у тело
оваплоћенога, и као правом Животу се поклонио и радосно старачки
узвикнуо: отпусти ме, јер сам видео тебе, као Живот свима.

Ако је пост, Слава и сада, богородичан, а у среду и петак крстобо-
городичан, писано овог месеца у 17. дан.

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.

Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

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

DAN 6.
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Предзнајући Бог лепоту твоје душе светитељу, и чистоту разума,
дао те је рукоположити за свештеника и мудрог проповедника.

Просвећен Духом, ти си све у тами обмане обасјао, и крштењем их
синовима и кћерима дана учинио, светитељу преславни.

Славни Богослов те је нашао блиставог благодаћу, и Богом вођен је
на тебе руке положио, и учинио те светим свештеником, Вуколе
свемудри.
Богородичан: Мојсеј је духом видео у купини свети пра-образ тебе, и
објавио је тајну Огња који ће бити у телу твоме, Богородице Увекдјево.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Свету свештеничку одежду си свето носио, и тако си часни
светитељу безбожнике просветио, и Јединицу несаздану а у Три лица,
си Вуколе проповедао.
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Твојим богоречитим устима оче, и твојом божанском науком, ти си
народ из чељусти духовнога вука избавио, и твојим богословљем си
разјапљена јеретичка уста затворио.

Омрзнути Маркион је побеђен твојом светом науком, и одбачен је
због сваке хуле коју је као смрадно блато сипао, Вуколе славни.
Богородичан: Исус који се из твога тела родио, обнавља, Све-
непорочна, законе природе као надсуштаствени Бог, јер он је једини
који је све својом вољом обновио.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.

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

Имајући смирење које узноси, и чистоту срца, и љубав нелице-
мерну и веру и наду чисту, славни Вукол је постао станиште Тројице.

Веома си украсио свети трон Смирњана, прехвални, а Дух који те
је тајно водио, учинио је да си после тебе Поликарпа за пастира руком
твојом Вуколе посветио.

Разумевши премудри да је твој позив од Духа, ти си свога
следбеника благодаћу за вођу разумног стада ка престолу привео, јер је
светлим врлинама блистао.
Богородичан: Ти си двери благодати, јер отвараш људима двери не-
беске, зато ми отвори Владичице светле двери покајања, и од врата
смрти ослободи ме.

DAN 6.
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Кондак празника, глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио руке
Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири народе
који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини Човеко-
љубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симео; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у
нетакнуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом
певајмо: благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

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

Уразумљујући неразумне, усправљајући у обману посрнуле, ти си
их оче спасавао, и чисте ка Богу привео, њему побожно певајући песму:
благословен си Боже отаца наших.
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Твоја уста су се ужарила, проповедајући Оваплоћенога, који нам је
из неизрецивог милосрђа заблистао, а ти си му усрдно кликтао:
благословен си Боже отаца наших.

Уздржањем си савладао телесне страсти, славни, али си остао
несавладан нападима Лажљивога, па сада искрено певаш: благословен
си Боже отаца наших.
Богородичан: Рођеним из тебе, Свенепорочна, избављени смо од старе
осуде, па ти певамо као Владичици јер смо због тебе Дјево спасени, и
кличемо и са вером говоримо: благословена си, јер си Бога телом
родила.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху:
Благословите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Овај ће бити Живот верних, а обарање непокорних, мада је као дете
Бог-Реч, и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

Ини
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.

Процвао си као палма у дворима Бога, и уснуо си сном праведника,
а твој гроб даје божанску благодат и чуда свима који му долазе,
Вуколе, Божији проповедниче.

Ипостасни Божији Бог-Реч је тебе за свештеног архијереја
поставио, да помазујеш народ Духом Светим, светитељу и наставниче
Смирњана, и светилниче целога света.

DAN 6.
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Проповедао си богословски оваплоћенога Бога-Реч и многи си
народ из незнања спасао, јер си био свети ученик Јована заблисталога
у богословљу, Вуколе богоносни.
Богородичан: Свети сабор пророка је свето научен о твојој тајни
Богородице, и из давнине је схватио и јасно излажио Божије знаке,
божански из тебе Рођенога.

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.

Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.

Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и
преподобна старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету
о Богородици и велича је.

Ини.
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.

Као светлост, као зора, као велико сунце и као муња, ти си цркву
Христову обасјао, и душе верних просветио, па си се у незалазна места
настанио, певајући трисветим гласом о Тројици несазданој.

Ван тела и света си био свештенослужитељу, и ка надземним
војскама си се радосно преселио, где си на најсветлијем месту обожен,
зато твој спомен са вером на земљи служимо, светитељу Вуколе.

Земља је твоје свето тело покрила, али оно ипак излива дарове
исцелења, душа ти је однета на небо са изабранима који су од века, и
светим сјајем си заиста украшен, славни Вуколе.
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Богородичан: На глас ангела ти си Пречиста родила Христа Емануила,
као Ангела Великог савета, и доњи свет је сједињен са ангелима,
једина Благословена, једина Најопеванија, и једина Дјево узрочнице
нашег обожења.

Светилен празника:
Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке

Господара Закона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Овога дана је Спаситељ као Детенце донет у храм Господњи и
старац га је примио на своје престареле руке.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Као Дете телом али Стари надвремено, виђен је данашњег дана, и
како га преславно у цркву доносе.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Пречиста је кликтала: О, Симеоне, прими у наручје као Детенце
Господа славе и целог света Спасење.
Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Велика је и узвишена ова тајна и диван домостој, јер Који све обухвата
и дечицу ствара, тај је као Детенце на рукама донешен.

DAN 6.
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Месеца фебруара 7. Дан

Спомен преподобног оца нашег Партенија,
епископа Лампсакије;
Спомен преподобног оца нашег Луке из Јеладе.

На Господи воззвах.. стихире светога 3 и преподобнога 3
Стихире светога, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Имењак је са девством, и светило Лампсакије, и као светла и
чудотворна звезда Даница, Партеније велики, он све нас призива на
свој спомен, да га духовно прославимо, певајући Спаситељу Христу.

Од младости си у себи Бога носио, а легије демона си преблажени
огњем својих молитава спалио, и управљао си мудри стадом Лампса-
кије; идолске си храмове оборио, а себе си за Бога обновио.

Риба која је искочила потврдила је твоја чудеса, јер си и бездихане
оживио, а неплодне њиве и винограде си по обећању обилном кишом
натопио; чудесна су твоја дела свештениче, зато моли Господа да се и
ми спасемо.
Ине стихире преподобнога, глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

Од младости си потпуно за Господем следовао, и родитеље си
славни оставио, и наклоност и љубав ка свету, па си у пустињама
поживео, у смирењу си испоснички живот водио, тако си и скончао,
горећи духом преподбни, и добру си куповину начинио, јер си своје
мање сиротињи разделио а Христа си као скупоцени бисер купио, њега
жељеног си стекао и код њега си уснуо дични светитељу.

Трпео си оче од родитеља казне, грдње и прекоре због Господа
којега си, славни, желео, а ти си коснут жудњом за њиме све лепоте
света занемарио, и више си волео одвајање од матере и одлазак у
туђину, зато си се, светитељу, и у монашки чин оденуо, али је Бог као
човекољубив услишио молитве твоје матере, па те је и против твоје
воље њојзи показао, преподобни Луко.

И после завршеног твога светог живота, светитељу, ти си света,
изузетна и предивна чудеса чинио, и Бог који ти дао залог свети, и пре
награде за свете твоје подвиге, даровао ти је венац непропадиви а славу
вечну ће када као Судија дође; зато га моли да се избаве од сваке
невоље сви који ти увек певају, Луко пречудни.
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Слава и сада, празника, глас тај исти. Самогласан.
Дело Германово.
У овај дан, на рукама старца као на кочији херувимској, одлучио си да
се подигнеш Христе Боже, и нас који ти певамо и призивамо те, избави
од страсти које нас муче, и спаси нас, јер си Човекољубац.

Ако је пост, Слава и сада: богородичан, а ако је уторак или
четвртак увече: крстобогородичан, писан 10. дана овог месеца.

На стиховње стихире глас 6.
Подобан: Тридневен..

Прими, рече, о, старче Симеоне на руке Створитеља свега, и
придржи Христа, јер је њега Дјева и млада Невеста без семена родила
на радост нашем роду.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Окупимо се народе да заједно опевамо Творца Закона и Бога, од
кога стрепи и мноштво ангела, као јединога Добротвора и Законодавца
Закона за спасење душа наших.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Сада ослободи Владико у миру од окова тела слугу твога, као што
си и рекао, јер сам видео тебе Христе, као светлост превечну, и
просветлење народима и Израиљу.
Слава и сада, глас 6.
Дело Јована Монаха.

Нека се данас отворе небеске двери, јер беспочетна Реч Очева
прима у времену почетак, али се не одваја од свога Божанства; ево га
из Дјеве као Детенце четрдесетодневно, и решио је да га Мати донесе
у храм Старог Закона. Њега прима на руке старац и кличе: отпусти
Владико слугу, јер су моје очи виделе Спасење твоје. Ти си дошао на
свет да спасеш род човеков, зато Господе слава теби.

Тропар светима, 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.
Слава и сада, празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце правде,
Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти старче

DAN 7.
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праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших, који
нам дарује васкрсење.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника, два пута
Слава: светих, И сада: празника.

После првог стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Постао си Дете ради мене, а стар си надвремено, и дошао си на
очишћење, најсветији Боже, да мене увериш у тело које ти је од Дјеве,
и да тако Симеона поучиш; а он је познао тебе као Бога у тело
оваплоћенога, и као правом Животу се поклонио и радосно старачки
узвикнуо: отпусти ме, јер сам видео тебе, као Живот свима.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Овај је на престолу са Оцем а дошао је на земљу да се роди од
Дјеве, и Бого-Дете је постао овај временом необухватни; њега прима
Симеон на руке и радосно говори: сада ме отпусти Милосрдни, јер си
обрадовао слугу твога.
Слава и сада, то исто.
Канон празника са ирмосем на 6 и светих на 8
Канон празника, глас 3.

Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.
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Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Канон светитеља, глас 4.

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

Данас, на светли празник дивног светитеља, све нас обасјавају
врлине и благодат, јер као зраке шири сјај и светлост својих чудеса.

На гору безстрашћа си подигао своју душу преподобни, и у духовну
сенку Светог Писма си ушао, и зато си постао славни Партеније пун
светлости.

Божију науку си као право оружије потегао, и њиме си ранио силу
вражију, светитељу Партеније, и тако си победу над демонима стекао.
Богородичан: У рају је завист постала родитељка смрти људима, али
рођени из тебе Дјево Син и Бога Оца, са покликом ју је уништио, а
бесмртност је нашем роду подарио.

Ини канон преподобног, глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
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.

Дај ми речи боговидче, јер ти стојиш пред престолем твога
Владике, да опевам Луко твоје светло и сјајно житије, и одагнај маглу
са мога разума.

Свом снагом те је заволео овај светитељ, Спаситељу, и на подвиг
се одлучио чврсто, трпећи тугу, муку и патње, којима је стекао сладост
бескрајну.

Свагдашњим уздржањем, честим бдењима и свакојаким подвизима
ти си оче Луко твоје тело патио, и тако си навале тешких страсти
заустављао.

DAN 7.
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Богородичан: Дјево и Родитељко Господа, ти си Бога телом родила, од
Оца нераздвојнога, из милосрђа свога ка нама земнима оваплоћенога,
зато ме учини изнад злостављања страсти.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из Дјеве
Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

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

Врлинама си био на земљи као расцветана палма, преподобни, а на
небесима си примио скривене плодове бесмртности.

Благодат која је у теби живела учинила те је храмом Бога свију, и
њоме си се прославио преподобни Партеније.

Светом одеждом архијереја те је Бог украсио, и постао си славни,
достојан свештенослужитељ његових тајни.
Богородичан: Надразумно Рођеним из тебе, Пречиста Владичице,
порушена је преграда наше клетве, и сјединили смо се са Божијом
природом.

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

Жудњом за Спаситељем као на топлим крилима, презрео си чак и
љубав твојих родитеља, и због њега си се блажени Луко удаљио од
сваког задовољаства.
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Својевољно си себе храмом Господњим учинио, и у пустињи си се
као некада Илија настанио; против демона си се борио, зато си
блажени покој примио.

Као покоран слуга ти си се свакој Божијој заповести покоравао, и
све си их, свеблажени, добро испуњавао, а себе си смиравао, зато си
небеску висину примио.
Богородичан: Дјево Мати Божија, која си неизрециво Бога-Реч родила,
он је ради нас дошао, а ти га моли усрдно, да нас избави од сваког
безумља.

Кондак Партенија, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Примио си божанску благодат да чиниш чудеса, богомудри свеште-
ни Партеније, чудотворче богоносни. Очишћујеш све страсти верних, и
лукаве духове оче изгониш; зато те у песмама величамо, као великог
повереника Божије благодати.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Пун си Духа Божијег, и заблистао си побожним делима, свеште-
ниче и чудотворче Партеније, а народ си од лажи обратио, и патње
болесних исцељивао, оче преподобни, зато Христа Бога моли, да се
спасу душе наше.

Слава сједален преподобног, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Од младости си врлине заволео, и свега слаткога си себе лишавао,
у посту си нарочито уздржање показао, а за жеље матере ниси марио,
него си себе тајно пустињаштву предао, али те је ипак Бог твојој мајки
јавио, јер је плакала лишена твоје доброте, оче изузетни, зато сада са
њоме живиш, па моли Христа Бога, да подари опроштај сагрешења
свима који са љубављу славе спомен твој.

И сада, празника, глас тај исти 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..

Сабеспочетни Оцу, ти си рођен на земљи, и донет си у цркву,
Недостижни, а старац те је радосно на руке примио и узвикнуо: сада
ме отпусти јер си ме посетио, као што си обећао, јер као Бог желиш
да спасеш род човеков.

DAN 7.
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Ако је пост, Слава и сада, богородичан, а у среду и петак крсто-
богородичан, писано овог месеца у 11. дан.

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.

Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.
Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на њега
уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и Владика,
јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

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

Благујеш у неизрецивим Божијим тајнама, трипут блажени оче, јер
си упознао његове свете тајне, зато реке духовности изливаш,
Партеније.

Сав си се светим мислима узнео на небеса, богоносни, и тако си
духовно сагледао ону славу неизрециву, јер си као равноангелан још на
земљи постао, Партеније.

Цео свет се радује са ангелима, видећи надразумна дела оче која си
ти чинио, зато и свемоћном Богу као узрочнику њином певамо.
Богородичан: Преславне су и неизрециве, дивне и чудне тајне
Богородице при рађању из тебе, Пречиста, јер оне надмашују и мисли
и разум наш.

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

Незлобив, преподобан, праведан кротак и целомудрен постао си оче
Луко, зато си прослављен код Творца и Господа свих, свеблажени.

Видевши Завидник како честит живот водиш, разгневио се и многа
је искушења на тебе подигао, али је изобличен и као гладан вук је
остао празних чељусти.

Чистим срцем си животом на добро управљао, свеблажени, и оно
што сви желе на крају видети, то си оче срећно и примио.
Богородичан: Тебе, по лепоти изнад свих нашао, је Дјево Пречиста
небески Женик, и у тебе се уселио, и од злих страсти и таме је и мене
избавио.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

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

DAN 7.
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Заиста те је помазао уљем Дух Свети, Партеније, да достојно
служиш Господу, и са славом те је украсио, оче.

Испитивао си дубине Писма, оче преславни, и одабрао си Христа
као најдрагоценији бисер, па си њега своме стаду разделио.

Од Бога си стекао светитељу непотрошиву благодат, и зато
предивна чудеса изливаш свима, чудотворче Партеније.
Богородичан: Нека са небеса лије на земљу весеље и благодат, јер им
је земља сада узвратила весељем на висини, давши једину Богоро-
дитељку.

Ини.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Награду за твоје подвиге си од богатог небеског Даваоца примио,
оче преподобни, и постао си море чудеса свима, јер одгониш патње
онима који ти долазе.

Многи напади демона те нису поколебали, оче, и ниси се поплашио
његове величине, него си остао као тврда кула и без колебања, јер си
се у смирење као у оклоп оденуо.

Честито си твој свети живот завршио, свеблажени, и примио си од
Бога сведржитеља благодат исцелења, па си слепима вид даривао, а
хроме и непокретне си здравима учинио.
Богородичан: Певајте народи о њој која је заиста Божију Реч
неизрециво родила, и опет после рађања девствена и нетакнута остала,
јер је она свима заступница и спасење наше.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.

Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега,
и као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.
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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.

По целом свету затрубила је вест о твоме животу, богоносни
Партеније, и даровима дивних чудеса, преславни, јављањем Светога
Духа.

Твоје стадо си покропио бого-усиновљењем, а нечистоту неверја си
опрао твојом науком Партеније, и просветио си их благодатним
светлом.
Богородичан: Духовни и нетрулежни Плод си изникла целом свету
Богородитељко, а Он је постао увек живи заступник непропадања
свима који тебе са вером и љубављу славе.

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

Разорена је Злочинче твоја стара сила против нас, и без трага су
остале многе твоје зле намере, јер те је овај смерни и незлобиви
младић победио.

Ниси дао преподобни твојим очима дремања нити твојим капцима
одмора, докле ниси победио све намере Лажљивога и разна искушења
која је свакога дана против тебе подизао.

Целомудрено си твој живот завршио, и странце си увек радо
примао, служећи их издашно и довољно, зато си примио непропадиву
славу и блаженство.
Богородичан: Ти си Богородитељко Пречиста неизрециво и надразумно
родила телесно Једнога од Тројице, зато ти кличем: твојим молитвама
учини и мене стаништем Божанске Тројице.

Кондак празника, глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио

руке Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири
народе који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

DAN 7.
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Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег

носи Симеон; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Песма 7.
Ирмос: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у нетак-
нуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом певајмо:
благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

Ини.
Ирмос: В пешчи..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благо-
словен у храму славе твоје Господе.

У теби се светитељу уселила божанска благодат Духа, и стварно те
је учинила храмом и црквом своје славе, Партеније, у коју се Отац и
Син и сам Утешитељ уселише.
Божанским огњем си спалио на земљи сву трновиту лаж неверја, оче
преподобни, и посејао си твоме стаду божанску науку, која доноси плод
непролазног живота.
У давнини си Партеније језиком као удицом извукао из дубине обмане
ка животу стадо твоје, а сада оче твојим молитвама свима дајеш
благодат обиља рибног улова.
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Богородичан: Видеше, Богородитељко, ангели чудо: да се Рођеним из
тебе трулежна природа рода од прашине, опет приноси ка нетрулежном
животу и слави небеској.

Ини.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.

Гроб са твојим моштима је постао Луко извор исцелења, и ко год
њему притиче избавља се од сваког страдања, и слави тебе, оче
преподобни, и пева твоме Владики.

Великим чудима те је, оче, Господ прославио, јер си ти раније њега
твојим патњама и уздржањем прославио, и кликтао си: благословен је
Бог отаца наших.

У животу си био пресветли, а у чудима велики, и у свима добрима
си остао преподобни до краја непромењен, зато си као награду за твоје
подвиге стекао царство Божије.
Богородичан: Спасавај Свенепорочна Богородитељко свако село, град и
обитељ, јер си наша заступница, свима који ти са вером кличемо:
благословен је Пречиста Плод твога тела.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..
Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Овај ће бити Живот верних, а обарање непокорних, мада је као дете
Бог-Реч, и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

DAN 7.
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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.

Вером си светитељу као палицом разорио храмове идолске, а
подигао си оче преподобни храмове Спаситељу и Богу нашем; у њима
си принео чисте жртве и појао њему: благословите сва дела господња
Господа.

Као мирисну жртву си сам себе оче принео, јер си огњем уздржања
и непорочан као тамјан угодан мирис ширио, зато сада у божанском и
неприступном жртвенику Божијем певаш Партеније: благословите сва
дела господња Господа.

Имајући од Бога свету благодат, оче Партеније, ти изливаш
исцелења свима који ти прилазе, оче преподобни, и уклањаш им патње,
а легије демона моћно одгониш, и увек учиш верне да певају Богу као
узрочнику спасења.
Богородичан: По природи сваком недоступан Син и Реч Божија, у тебе
се Пречиста уселио, и у наш се лик Пресвета Мати оденуо, као
Милосрдан, и постао телом доступан и са нама је поживео, зато те са
великом љубављу славим, певам ти и хвалим.

Ини.
Ирмос: За закони отеческија блажени..
Ради отачке вере побожни младићи у Вавилону допадоше у
опасност, јер презреше цареву безумну наредбу, али их огањ није
сагорео, и зато сложно Најмоћнијем достојну песму појаху: о
Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.

Сваку повреду и страдање преподобни и блажени оче Луко
одгониш, и губаве чистиш, немоћнима и заробљенима помажеш, и од
окова их ослобађаш, хроме а са њима и слепе исцељујеш, јер кличеш
Господу и величаш га у све векове.

Нестрадалну славу си преподобни стекао, јер си многа страдања
поднео, бдења и телесна испаштања, постове и понижења, и на земљи
лежање, и свако друго телесно подвизавање, све због љубави твога
Створитеља, па сада живиш настањен код њега, зато моли да спасе све
који те са вером и љубављу величају.
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Због многих патњи и врлина преподобни, ушао си у царство
небеско, и сада се вечно радујеш, и заувек се гледањем лепоте твога
Владике наслађујеш, и са ангелима трисвету песму певаш: о Господу
певајте његова дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: Онога који је нераздвојан и није се удаљио од недара
Очевих, родила си га неискусомужно и неизрециво Пречиста као
савршеног Човека, зато га моли да ми дарује снагу, да могу сваки напад
злих демона потпуно савладати, а његову свету вољу увек чинити, и
тебе величати.

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.

Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.

Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и
преподобна старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету
о Богородици и велича је.

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

Блато телесних страсти си стварно одбацио, оче трипут блажени, а
свега си себе у свети живот преселио, и у блаженство духовно, где се
радујеш и за нас бринеш.

На твој свети блажени и вечни спомен, богоносни, ми ти духовно
цвеће приносимо, а лепоту чудеса као разнобојни венац жањемо, који
си исплео твојим деловањем свуда наоколо.

DAN 7.
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Ти си, о, богоношче прешао из овог света, па са небеским
бестелесним војскама ликујеш, зато се моли за нас, који са вером
славимо твој спомен, оче Партеније.
Богородичан: Певам о твојој благодати Дјево, и величам твоју славу,
јер ти си заиста просветлење моје душе и утеха, и брза помоћ,
заступница и спасење.

Ини.
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.

Твоје патње, оче, и подвиге ко на земљи може избројати? Али си
због њих примио достојну награду од Бога, јер си постао станише
Божанскога Духа, преподобан, исправан, истинит, праведан и непо-
рочан.

У она станишта која си желео си се и настанио, и у лепотама
божанских уживаш, у цвећу светог раја сада благујеш до ситости и
радујеш се, зато чини спомен Богу за нас, оче свеблажени.
Тројичан: Једна и Триипостасна природо, трисветло Биће, и неразд-
војна сило: Оче, Сине и Свети Душе, а једно Божанство, спасавај све
који те као једнога Бога а у Три Лица величају.
Богородичан: Нико на земљи не може разумети твоју тајну свеопевана
Богородице Дјево, јер си пре порода безмужно зачела, и после порода
си девствена остала, а родила си Бога-Реч, са Оцем увекпостојећега.

Светилен празника:
Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке

Господара Закона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.
Слава и сада, то исто.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Чиста и Пречиста Дјева, носи Створитеља и Владику, као детенце
на рукама, и улази у цркву.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)
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О, Симеоне, прими Господа славе, као што ти је Дух Свети
најавио, јер он је и дошао.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Сада су виделе благи Боже очи моје твоје обећање, зато разреши
брзо мене, слугу твога, Човекољубче.

Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Радуј се Дјево јер си радост целог света примила, Христа Живото-

давца, и заустављена је туга праматере.

DAN 7.
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Месеца фебруара 8. дан

Спомен светог великомученика Теодора Стратилата;
Спомен светог пророка Захарије, срповидца;

Спомен светог оца нашег Саве другог, архиепископа српског.
(служба његова писана иза ове)

На Господи воззвах.. стихире мученика 3 и пророка 3
Стихире мученика, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Храбри страдалник и непобедив војник си Духом Светим постао,
и мудрошћу твојих речи си противника савладао, и твојим делима
показаним кроз трпљење, зато си примио венце победе, и у вишње
војске си убројан, великомучениче Теодоре.

Постао си света кула праве вере даровити, јер си се незнабожних
жртвеника гнушао, и као јагње жртвено и принос богоугодан приведен
си невин на жртву, за Принетог ради тебе, а он је твој спомен
прославио, и тебе је Теодоре као ризницу чудеса свима на свету
подарио.

На крст си подигнут и тело ти је кидано и оштрим стрелама
изранављено; на дрвету си разапет, и сваким смишљеним мукама
окружен, и мачем си посечен, али си неклонуо и непобеђен остао,
силом на крсту Прикованога, Теодоре, славо мученика.
Ине стихире пророка, глас 8.
Подобан: Что вас наречем..

Имајући живот равноангелски, са ангелима јавно говориш, бого-
јављени, од њих си стекао разум надразумно просвећен, примио си на
чудан начин очишћење, и великих тајни откривење, пророчко
просвећење, и духовно обновљење, зато моли да се спасу душе наше.

Био си као ангел на земљи, јер си на земљи имао небеске саго-
ворнике, и видео си ствари невиђене, постао си као духовно светило,
које зрачи светлост, и као родна маслина, по речима псалма, која излива
света дела као уље побожнима, зато се моли за спасење душа наших.

На обожење си се надао и у њему сада благујеш, као прави пророк
Божији, и непролазну славу гледаш, јер си венцима доброте украшен,
зато се моли усрдно за све који ти певамо, богоугодниче, да се спасу
душе наше.
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Ако је пост, Слава и сада: богородичан или крстобогородичан,
писани 18. фебруара;

Ако није пост, певамо самогласну стихиру светога
Слава: глас 8.

Сви верни похвалимо и достојно прославимо храброг великому-
ченика Теодора, истоименитог са Божијим даровима, и као наследника
његових блаженстава, и као заступника целог света, јер се он моли
Христу Богу за душе наше.

И сада, празника, глас тај исти.
Данас по Закону доносе у Божије светилиште Онога кога носе

херувими и о коме певају серафими, а он седи на рукама старца као на
престолу, и од Јосифа прима побожне дарове: пар грлица, као
неоскверњену цркву и од незнабожаца одабране народе; као Оснивач
старог и новог Завета прима два голубија птића, а Симеон прима од
њега испуњење обећања, па благосиља

Дјеву Марију Богородицу, и њој наговештава начин страдања овога
који је из ње, а од њега моли отпуст кличући: сада ме отпусти Владико
као што си ми раније објавио, јер сам видео тебе, превечну Светлост,
и Спаситеља и Господа христоименитом народу.

На стиховњим стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Отворите се двери небеске, јер Мати и Дјева доноси Христа у
Цркву као Бого-Дете, да се Богу и Оцу принесе.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Христос је као жеравица предсказан светом Исаији и као у
клештима у рукама Богородице, а сада се старцу предаје.
Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Са страхом и радошћу држао је Симеон у рукама Владику, и
тражио разрешење од овог живота, певајући Богоматери.

Слава, 5.
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

DAN 8.
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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, глас тај исти.
Старијег од времена а младог телесно, доноси Мати и Дјева у храм,

да он испуни наредбу свога Закона; њега је Симеон примио и рекао:
сада по обећању твоме отпусти у миру слугу твога, јер су виделе очи
моје Спасење твоје Свети.

Тропар мученика, глас 4.
Мудрим војевањем за Истину, мучениче, био си добри војвода

небеског Цара, свети Теодоре; оружијем вере наоружао си се мудро и
победио војске демона, и показао се као победоносни страдалник; зато
те са вером увек прослављамо.

Слава и сада, празника, глас 1.
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце

правде, Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти
старче праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших,
који нам дарује васкрсење.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника, два пута, Слава: мученика, И
сада: празника.

После првог стихословија, сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Тебе Христе од Дјеве оваплоћенога, радосно прима свети Симеон,
па кличе ти: Сада отпусти мене, слугу твога Владико; и Ана непорочна
и славна пророчица сада о теби проповеда, и песму ти приноси; а ми
ти Животодавче кличемо: слава теби који си тако одлучио.
Слава и сада, то исто.

После другог стихословија, сједален, глас 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..

Рођен си на земљи мада сабеспочетан Оцу, и донет си у цркву,
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недокучиви, а старац те радосно прима на руке и кличе ти: сада ме
отпусти, јер си ме посетио по твоме обећању, и јер си одлучио да као
Бог спасеш човеков род.
Слава и сада, то исто.

Канон празника са ирмосем на 6, и светима два канона на 8.

Канона празника, глас 3.
Песма 1.
Ирмос: Сушу глубородитељнују..
Божанском заповешћу је давно воду у једно збориште скупио, а
Изаиљском народу је море разделио; Он је Бог наш најславнији,
њему јединоме појмо, јер се прославио.

Нека из облака тече вода, јер је настало Сунце и донето је као на
лаком облаку на неокаљаним рукама; ево Христа у цркви као Детенце,
зато сви верни кличимо: певајмо Господу јер се славно прославио.

Ојачале су Симеонове руке старошћу ослабљене, а оптерећене
старачке ноге брзо се крећу Христу у сусрет, и хору бестелесних се
придружује: певајмо Господу јер се славно прославио.

Веселе се духовно широка небеса, и радује се земља, јер из
најсветијих недара долази Христос Творац; Мати и Дјева га Богу Оцу
приноси као Детенце, а Он је пре свих и славно се прославио.

Канон мученика, 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.

Дивно украшен божанском светлошћу и венцем страдалника свето
окићен, ти си обасјан славом Свете Тројице, зато помињи све који те
хвале, велики међу мученицима Теодоре.

Ти си пун светлости, зато испуни светлошћу божанске благодати
нас који којима је заблистао свети спомен твојих светих подвига, и
великом светлошћу обасјај све који те побожно славе, мучениче и
страдалниче Теодоре.

DAN 8.
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Кртоз човечанство обузето буром идолопоклонства, свети мученик
управљан божанском благодаћу крста, непотопљен је препливао, и у
пристаниште небеско је радосно стигао.
Богородичан: Дјево као двери Божије, отвори ми двери покајања, и
обасјај моју душу богомислијем, а одагнај тешке облаке страсти да бих
те радосно славио и како доликује хвалио.

Канон пророка, глас 8.

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

Ти имаш Даваоца светлости као послушника твојих молби, зато ми
подари просветлење, Захаријо, пророче предивни.

Ти си украшен добротом као светом лепотом, и зато гледаш лепоту
ангела твојом душевном чистотом.

Пун светиње и светлости попут ангела, ти си био богомудри, и
зато си имао ангеле као саговорнике који су те просветили, пророче
богодоступни.
Богородичан: Када си Свенепорочна Христа родила, ти си праматер
Еву од клетве разрешила, и цео свет си благословом обогатила.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си утврђење свима који се у тебе надају, зато Господе утврди
цркву, коју си стекао твојом светом крвљу.

Прворођени из Оца пре свих векова, првородно је и Детенце из
Дјеве Пречисте, а дошао је да Адаму пружи руку.

Првосаздани је био детиње памети и зато преварен, а Бог-Реч се
зато као мало Дете појавио да би првосазданог опет исправио.

Чедо земље опет у њу одлази, а Створитељ се неизмењен као мало
Дете појавио, да би земну природу обожио.

Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
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основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

Као смели лав стајао си на сред судилишта, и објавио спасоносну
науку, омео си зловерне проповедајући Истину, и обличио си сву лаж
безбожника, Теодоре.

Мучитељ се зачудио твојој храбрости светитељу, и обухваћен
животињским бесом, он те је воловским жилама немилосрдно израња-
вио, Теодоре, јер си омрзнуте идоле поломио.

Одлучном вољом ти си, богомудри, капи рањавања као морске
валове одбацио, јер си благодатну помоћ крста примио, и постао си
овенчан силом Божанскога Духа.
Богородичан: Господ који се из тебе родио заиста те је прославио, и
сва поколења славе тебе као Матер Божију.

Ини.
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.

Благодат са висине је тебе осенила, а од светих ангела си научен,
премудри и блажени, по неизрецивом промислу Божијем управљати и
просвећивати.

Од Божије доброте поучаван, ти си се даровити као пречист научио
плодотворно живети, као Божији свештеник у граду најсветијем.

Непомична стена и тврђава народу побожном си постао Господе, а
душама спасење, као што је у давнини то предсказао пророк чудни.
Богородичан: Пречисто и неокаљано Рођени из тебе Богородице, којег
си у твоме телу носила, нека избави цео свет од пропасти и смрти, јер
ти си родила Спаситеља и Бога-Реч увекпостојећега.

Кондак празника, глас 1.
Ти си као што доликује освештао девојачку утробу, и благословио руке
Симеона, зато похитај и сада Христе Боже и спаси нас, и умири народе
који ратују, даруј снагу нашем народу којег си завоело, једини
Човекољубче.

Икос:
Похитајмо Богородици ако хоћемо да видимо њеног Сина којег носи

DAN 8.
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Симеон; њега гледају бестелесни са небеса, чуде се говоре: сада
гледамо чудо преславно, недокучиво и неизрециво, јер Створитеља
Адамовог носе као Детенце, јер се несместиви сместио на рукама
старачким, и мада је у недрима свога Оца и необухватан, он је
својевољно постао ограничен телом али не и својим Божанством,
једини Човекољубац.

Сједален мученика, глас 8.
Подобан: Премудрости..

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

Слава, пророку, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Видео си бестелесне слуге упрегнуте у кола којима управља рука
Бога свих, Захаријо дивни, зато се са њима радујеш као пророк
увекслављени, па се моли да идемо путем богопознања, сви који са
вером и без сумљње служимо спомен твој свеславни.

И сада, празника, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Овај је на престолу са Оцем а дошао је на земљу да се роди од
Дјеве, и Бого-Дете је постао овај временом необухватни; њега прима
Симеон на руке и радосно говори: сада ме отпусти Милосрдни, јер си
обрадовао слугу твога.

Ако је пост, Слава и сада: богородичан, а у среду и петак
крстобогородичан, писани 28. фебруара.

Песма 4.
Ирмос: Покрила јест небеса..
Твоја доброта Христе је надишла и небеса, јер си дошао као из
ковчега светиње из твоје неукаљане Матере; у храму славе твоје
појавио си се као Детенце ношен на рукама, и све се испунило
твоје похвале.
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Богородица је узвикнула: Радуј се Симеоне познаваоче неизрецивих
тајни, о чему ти је одавно јавио Свети Дух, зато прими на руке као
Детенце Христа, Божију-Реч, и узвикни му: све је пуно похвале теби.

Са радошћу прими Симеоне Христа у дечијем узрасту, јер си се на
њега уздао, јер он је Израиљу од Бога утеха, он је Творац Закона и
Владика, јер он извршава одредбу Закона, па му кличи: све је пуно
похвале теби.

Видећи Симеон беспочетнога Бога-Реч како га телесног носи Дјеве
као на херувимском престолу, а он је Узрочник свега што постоји, па
му се зачудио као Детету и узвикнуо: све је пуно похвале теби.

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.

Имајући Христа у себи који је говорио, ти си мудрим речима
Ликинијеву гордост оборио, и заиста си мучениче његово велико
безумље изобличио, а делима чуда си очевидце задивио, храбри
страданиче Теодоре.

Наређењем безаконог мучитеља су те вешали, нокте су ти чупали,
и неправедно су твоју крв пролили, а твоје тело су као смртно и као
трулежну одећу ти свукли, Теодоре преславни.
Богородичан: Покидај Пречиста злу меницу мојих грехова божијим
копљем које је проболо Божија ребра, који је хтео да се као Човек
оваплоти из тебе Дјево, и упиши ме у књигу спасених, молим те, јер
сам се безумно од Бога удаљио.

Ини.
Ирмос: Из гори приосењенија..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Једно просветитељно Биће а слављено као троструко Сунце, јасно
си свеблажени пролазећи проповедао и величао.

Постао си пророче као Божија кочија, јер си и сам видео разне
ангелске кочије, и удостојио се да их све посетиш, њих који са
побожношћу иду.

DAN 8.
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Као свети и веома светли свећник, ти видиш лик божанског сјаја,
и посматраш свеблажени Свевидећега, којим се све што постоји
спасава.
Богородичан: Начин твога чистог порода су пророци и бого-видиоци
унапред описали, и на разне начине су то богомудри разним загонет-
кама пред-осликали.

Песма 5.
Ирмос: Јако видје Исаија..
Када је видео Исаија у виђењу на престолу узнесенога Бога, од
славних ангела ношенога, «тешко мени јадном» завапио је, «видео
сам оваплоћенога Бога, као светлост незалазну и као Владара
света».

Схвативши свети старац славу одавно преко пророка најављену, и
видећи Бога-Реч како га на рукама држи Мати, узвикнуо је: о, радуј се
Пречиста, јер као престо држиш самог Бога, и Светлост незалазну који
целим светом влада.

Старац се побожно поклонио до стопала неискусобрачне Богомајке,
па рече: ти Пречиста носиш Огањ, а ја се бојим да загрлим Бога у виду
Детета, јер он је Светлост незалазна који целим светом влада.

Серафим је очистио Исаију жеравицом коју му је дао, узвикнуо је
старац Богомајки, а ти ме својим рукама као клештима обасјаваш, јер
ми предајеш овога кога носиш, Светлост незалазну, који целим светом
влада.

Ини.
Ирмос: Вскују мја..
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.

Просветљен мучениче зрацима Божанскога Духа, ти си горео
љубављу за Христом, зато за палење твога тела ниси марио, а ниси ни
патње осетио, него си муке заменио надом за храном небеском.
Јарам Владикин си носио на врату као лаган, када си теретом олова
страдалниче блажени натоварен, и ниси посустао од тога нити се
поколебао, нити си побеђен храбри војниче Теодоре.

Са небеса те је призвао преблаги Бог-Реч, и смелог те је учинио,
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тако си његовом помоћи тешке патње од безаконика поднео, славни
мучениче Христов, и муке и насилну смрт поретрео.
Богородичан: Да останем у целомудрију, и без промене истрајем у
добру, и да право ходим и богоугодно делам, умоли Блага Преблагога
Бога-Реч, јер си га родила, а он нас неразумне избавља.

Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Овај пророк је чистим срцем и оштрином разума прозрео страдање
Спаситељево, и зато га достојно славимо.

Нарочито се радуј свети Сионе, тако пророк унапред наређује, јер
долази твој Цар праведни, који смирењем спасава све.

Он је слава пророцима, и украс богоречитим људима, јер цео свет
обасјава светлошћу пророштава.
Богородичан: Рођењем из Дјеве нас је обновио, и од првородног греха
ослободио, јер је ради нас Човеком постао.

Песма 6.
Ирмос: Возопи к тебје видјев..
Када је старац видео својим очима Спасење узвикнуо ти је, ево
дошло је људима спасење, јер ти си Христе Бог мој.

Ти си камен положен на Сиону, непокорнима као камен саблазни
и спотицања, а вернима неразориви камен спасења.

Ти носиш јасан лик Онога из којег си пре свих векова изникао, али
си се сада из милосрђа ка земнима у немоћно Дете оденуо.
Отпусти сада у миру онога који ти се поклонио као Сину Вишњега, и
као Сину Дјеве, и Богу који си Бого-Дете постао.

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.

На страдање Нестрадалног си се угледао, и разапет си славни
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мучениче, прикован на дрвету, и тако си, преблажени, налик твоме
Владици постао, који је хтео да крстом ослободи од страдања
човечанство.

Као и Јагње Божије, и ти си светитељу на дрвету разапет, и
стрелама устрељен, а зенице твојих очију су избодене, и тако
изранављен по целом телу, ти си ранио противнике у срце копљем
твојих патњи.

Твоје муке су као набујали потоци навалили на кућу твоје душе,
мучениче, али је не померише, јер беше утврђена на непокретној стени
Заблисталога из Дјеве, који је род човечански обасјао.
Богородичан: Маријо, Господарице целог света, јер си Господара свега
родила, ослободи ме од робовања врагу и избави ме од његовог мучења,
и спаси ме јер се у тебе без сумње уздам.

Ини.
Ирмос тај исти.

Ти си пун пророчког надахнућа, јер си знање будућности
надприродно научио, и послан си да проповедаш будућу благодат, и знао
си за дан крста Господњег, пророче богоугодни.

Духовним знањем си украшен, и надразумних дарова се удостојио,
па и јављања и вести од ангела, и славу небеских војски си
најдаровитији видео, и проповедао си о светим Божијим тајнама.

Стекао си светило врлина, па сјајиш светлошћу бого-познања, и
најављујеш тајанствену светлост неизрецивог оваплоћења Бога-Речи,
који ће доћи од Сиона, Захаријо, пророче богоугодни.
Богородичан: Он који је поставио небо, тебе је Богородице учинио
духовним небом, и заволео те је као лепоту Јаковљеву, зато је из твога
тела заблистао телом као Сунце Божанства, и цео свет је обасјао
благодаћу.

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.

Икос:
Дођите сви верни да песмама као венцима овенчамо предивну лепоту
страдалника Теодора, јер он је постао велики дар од Бога целом свету,
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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: Тебе во огњи оросившаго..
Он је младиће у огњу оросио, који су га проповедали, и у нетак-
нуту Дјеву се уселио, зато Богу-Речи побожном песмом певајмо:
благословен је Бог отаца наших.

Долазим Адаму који у аду борави да јавим и да Еви донесем
благовест, тако је Симеон са пророцима радосно узвикнуо, благословен
је Бог отаца наших.

Да би избавио земни род, Бог је чак до ада сишао, заробљенима је
опроштење подарио а слепима гледање и немима да кличу: благословен
је Бог отаца наших.

И кроз твоје срце ће, Дјево нетакнута да прође мач, тако је Симеон
Богородици наговестио, када буде гледала на крсту Сина свога, којем
кличемо: благословен је Бог отаца наших.

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.

Радосно си говорио и величао дела Сведржитеља, зато су очевидци
тога задивљени оставили обману мучитељеву и са вером узвикнули:
благословен си Боже отаца наших.

Твојом премудром науком, преблажени, ти си као ланцем радосно
запленио из дубине незнања све који су ти пришли, и од њих си
начинио свете мученике Теодоре, па певају: благословен си Боже отаца
наших.

У тамници и на дрвету завезаном, теби је дошао свети ангел и
одрешио те и дао ти смелост и помоћ да громогласно узвикнеш:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Помилуј Христе мене који живим у лености и који сам
презрео твоје свете законе и твоје часне заповести, и спаси ме ради
Родитељке твоје, јер си Бог доброчинитељ и много милостив.
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Ини.
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.

Глас о теби се раширио по целом свету богонадахнути пророче, и
о сили твојих речи, свима који кличу: благословен си Господе Боже у
векове.

Сав си обасјан зрацима небеским, и тако си видео будуће као да је
сада, зато си даровити кликтао: благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Песмама те славим Дјево, јер си ти част рода људскога,
које је на почетку осуђено на тешко безчастије, зато је благословен
Пречиста Плод твога тела.

Песма 8.
Ирмос: Нестерпимому огњу сојединившесја..

Захваћени неиздрживим огњем, побожни младићи у пећи стајаху, и
пламеном неповређени бејаху, па побожну песму певаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа, и величајте га у векове.

Народе Израиљев, гледај сада твоју славу Емануила као Детенце из
Дјеве, пред лицем светога ковчега, и радосно реците: благословите сва
дела господња Господа и величајте га у све векове.

Ево Симеона где кличе: овај ће бити знак против којег ће се
говорити, он је и Бог и Детенце; зато му верни кличимо: благословите
сва дела господња Господа и величајте га у све векове.
Овај ће бити Живот верних, а обарање непокорних, мада је као дете
Бог-Реч, и биће подизање свима који са вером певају: благословите сва
дела господња Господа, и величајте га у све векове.

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.

Славно се подвизавајући, ти си демона победио, и оружијем вере
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си његове војске уништио, зато си победничким венцем овенчан и
певаш Владици: децо благосиљајте га, свештеници певајте му, а народи
га величајте у све векове.

После распећа светитељу, и после светог страдања, и после
небројених рана, блажени, ти си мучениче храбри за Бога свој врат
повио, и мачем ти је света твоја глава одсечена, а ти си Владици
узвикнуо: децо благосиљајте га, свештеници певајте му, а народи га
величајте у све векове.

Твоје свето и многострадално тело, свети Теодоре, постало је
вернима извор исцелења, јер који му побожно прилазе захватају из
њега осолобођење од сваке патње и душама спасење, певајући Владици:
децо благосиљајте га, свештеници певајте му, а народи га величајте у
све векове.
Богородичан: Оживи Дјево моју умртвљену душу, подигни је палу, и
исцели је рањену, а срце моје умири и валове искушења укроти, па ме
спаси јер кличем Христу: децо благосиљајте га, свештеници певајте му,
а народи га величајте у све векове.

Ини.
Ирмос: На горје свјатјеј прославаљшасја..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Радуј се веома горо Сионе, и свети граде, јер тако заповеда свети
Захарија саговорник ангела, и ти се весели Јерусалиме у све векове.

Поносан буди пророче Захарија, јер си видео твоје речи испуњене,
које си предсказао Духом просвећен, свима који певају Господу и
величају га у све векове.

Сред гора сеновитих видео си како стоје ангели, који су те научили
промислу Онога који је над свима, славни пророче, и како они певају
Христу у векове.
Богородичан: Радуј се престоле огњени Господњи, радуј се двери
духовнога сјаја, радуј се лаки облаче, из којег блиста целом свету
Сунце правде, радуј се Пречиста Богородитељко.

Песма 9.
Ирмос: В закоње сјени и писаниј..
У сенкама старог Завета, видимо ми верни твоје предсказање, где
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је сваки мушки прворођени посвећен Богу; зато величамо, од Оца
прворођеног Бога-Реч, као беспочетног Сина и од Бого-Матере
бесемено прворођеног.

У старини се за новорођене приноси пар грлица, или два птића, а
сада су уместо њих свети старац и целомудрена Ана. Они јединородног
Сина Очевог из Дјеве рођеног и у храм донетог службом величају.
Узвратио си ми Христе, кликтао је Симеон, радошћу Спасења твога,
зато прими твога слугу оптерећеног сенком Старог Завета, као зналца
и проповедника нове благодати, јер те похвалама величам.

Свето и јасно исповеда и допуњује у цркви целомудрена и
преподобна старица Ана о Владици говорећи, и проповеда целом свету
о Богородици и велича је.

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

Сам си себе посветио, верни мучениче, за жртвованог Јагњета и
Бога нашег, и уздигнут си као мирисна жртва за њега, и као свети
принос, и као савршена и богоугодна жртва, зато те хвалимо и како
доликује славимо.

Светлим зрацима твога страдања и чудесима, свеблажени Теодоре,
постао си као јутро и као сунцем обасјани дан, и све под сунцем си
вером просветлио, а таму обмане и наших страсти си Теодоре одагнао.

Мада у телу, ти си био заједно са ангелима, и тако си бестелесне
непријатеље победио, и заувек се веселиш у сабору страдалника, и са
њима певаш свету песму Тројици, Теодоре трипут блажени, свеетило
цркве и лепото страдалника.

Због погреба твога светог тела радује се земља, а небеса се радују
јер су твоју душу стекла, мо пак људи увек твој свети празник славимо,
и молимо те као нашег молитвеника преблажени Теодоре.
Богородичан: Богољубива Дјево, моли Благога Бога да ме спасе од
свих мојих нечистота, и опери ране срца мога светим покајањем, и
плачем у сузама, да те славим и величам Најнепорочнија.

Ини.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога..
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Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.

Свако чулно осећање покорио си божанском и најчистијем Разуму,
и обасјан стојиш пред њиме и чиниш молитве за цео свет, зато се сви
славимо Захаријо.

Следујући речима твојих уста, богојављени пророче, ми Господа
призивамо, јер се њиме спасавамо, а тебе Захаријо, као пророка и
проповедника Истине, побожно прослављамо.

Твојим молитвама, богонадахнути пророче, учини да Владика буде
милостив свима који твој свети и свечани празник са вером славе, а
тебе са љубављу поштују као истинитог пророка и Божијег гласника.
Богородичан: Имамо тебе Пречиста Богородице као бездан чудеса и
океан дарова, и таквом те знамо, па зато са надом под твоју заштиту
притичемо и журно у твоје окриље прибегавамо.

Светилен мученика
Подобан: Духом во свјатилишчи..

Налет војске непријатеља и демона си потпуно савладао, и због
вере у Створитеља твога си и живот свој положио, блажени Теодоре,
па као сведок Истине ти свакога спасаваш од свих невоља и напада
Отуђенога.
Слава и сада, празника:

Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке
Господара Зкаона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.

На стиховње стихире празника, глас 1.
Подобан: Всехвални..

Пречиста заиста као најсветлији Божији ковчег, доноси данас
Христа ради очишћења, и у цркву га уноси, и свето га полаже на руке
побожног Симеона, тако је данас освештана светиња над светињама, и
сви се јединоме Светом радују.
Стих: Сада отпушташ у миру слугу свога Господе, по речи својој.
(Лк.2,19)

Данас се Симеон прославио, јер је Христа као жеравицу побожно
примио, и целива га очишћеним устима, па исказује радост и моли
отпуштање; па и ми сви Христа сада побожно славимо и неућутним
устима хвалимо.
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Стих: Светлост да просвећује незнабошце, и славу народа твога
Израиља. (Лк.2,32)

Данас Пречиста Дјева као духовне двери држећи Цара и Господа у
цркву га уноси и пролази кроз двери одавно свето затвореним на
земљи, зато је сви пред њеним лицем радосно светим песмама
похвалимо.

Слава светога, 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, глас 5.
Истражите Писма, као што рече Христос у Еванђељу, и у њима

ћете наћи њега да ће се родити, у пелене повити, у јасле положен бити,
млеком се дојити, обрезање примити, да ће га Симеон наосити, не као
идеју нити као привид, него ће се заиста и целом свету јавити; зато му
кличимо: превечни Боже, слава теби.

На литургији

Блажена празника, песма 8. и светога 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 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)



125

Овог месеца фебруара, 8. дан
Служба и светог Саве Другог,

архиепископа српског

На малој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире на 4, глас 4.

Показао си свети Саво живот непорочан, и до престола Господа си
стигао, прехвални, помазан си миром Духа Светог за архијереја, и
постао пастир разумнога стада; зато тебе славимо побожним песмама
и служимо твој спомен свети. ( два пута)

Тебе је Владика прославио знацима и чудесима, трипут блажени
Саво, јер ти прогониш зле духове и лечиш болести, ти вернима душе
просветљујеш и свима који притичу твоме светом гробу; Ти си у истом
реду са ангелима, и сапрестолан са архијерејима, апостолима си једнак,
бранитељу православља и молитвениче за душе наше.

Побожнога корена добри изданче, из којега си нам процветао као
мирисни цвет, јер твоје мошти објављују твоје врлине, и оне нам
миришу, зато хвалимо Бога који је тебе прославио, Саво дични, а ти се
моли Господу за душе наше.
Слава, глас 1.

Свети и свештени свеблажени Саво, посети стадо твоје и сачувај га
неповређено од вукова који га нападају, па им загради злобне чељусти,
да бисмо у миру певали у славу твоју.
И сада, чудотворној икони или богородичан.

На стиховње стихире, глас 2.
Из младости си се показао као освештани сасуд, Саво, и станиште

Пресветога и Животворнога Духа.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

Радуј се оче Саво, похвало светитеља, јер ти си слава свештеника,
правило за монаштво и украс мирским људима и тврђава цркве.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Прими сада песму твоје деце, оче и светитељу Саво, јер те они
воле, и дај им што усрдно моле сви који те славе.
Слава, глас 6.

Излила се благодат у твоја уста, преподобни оче и светитељу Саво,

DAN 8.
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и био си пастир Христове цркве учећи разумно стадо да верује у
Тројицу јединосушну а у једном Божанству.
И сада, чудотворној икони или богородичан.

Тропар глас 4
Уздизање вере и образ кротости, и као дрво у сред раја, светим

делима твојим свет си просветио, због тога ка часним моштима твојим
са љубављу прилазимо, целивамо их и верно ти појимо: буди у помоћи
онима, који у песмама величају свету и светлу успомену твоју,
милостиви светитељу, оче Саво, и молимо те, да се молиш Христу Богу
да спасе душе наше.

На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 8 глас 1.

О, дивног ли чуда! Твоје мошти су светитељу Христов Саво
преподобни из твога гроба заблистале и постале извор чудотворења, јер
ти си светлом чудеса просветио чеда твоја верна и оплевио таму
страсти, зато моли светитељу Христа Бога да нам подари велику
милост. (два пута)

Преподобни оче Саво, твојим молитвама ка Богу измоли утврђење
цркве, јерархе и клир заклони твојим молитвама, а твоме народу
српском помози у борби, али и свима православним хришћанима који
притичу гробу са твојим моштима и свечано празнују твоје уснуће,
светитељу, молимо те.

Весели се и радуј се христоименита српска патријаршијо, јер имаш
таквога светитеља и проповедника благодати; Запевајмо верни за Дави-
дом као вођом: свештеници твоји обућиће се у правду и преподобни
твоји ће се обрадовати, молећи од Христа мира и велике милости.
Ини стихире светоме, глас 4.

Саво оче богоугодни, учитељу свештеника и свих српских земаља,
ти се звезда пресветла која све верне обасјава чудесима, и тебе је оче
Бог из младости твоје одабрао, за пастира разумног стада, зато те је
сабор преподобних прихватио, а ти се са њима моли, да стаду твоме
подари опроштај грехова и вечно спасење.

Гроб твој чува твоје часно тело као благо, јер све који ти са вером
притичу обогаћује чудесима, блажени светитељу Саво, а ти имаш власт
везивати и дрешити оче преподобни, зато разреши од грехова све који
свечано славе твоје уснуће, и твојим молитвама удостоји их царства
небескога.
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Дођите сабори верних, и како псалам вели запљешћите рукама, па
опевајмо светога Саву као тужнима утешитеља, очајнима заступника,
похвалу српских земаља, украс целог свештенства, заиста као реку
милости, који се угледао на свето Христово смирење, који даје целом
свету велику милост.

Врлинама си дивно процветао као плодна маслина у дому Божијем,
и обилним уљем твојих пречистих молитава, зато си себи јасно забли-
стао светиљку и ушао у небеске станове, где ти је узвраћено венцем
награде; ти ниси дао сна твојим очима ни капцима твојим дремања
докле ниси уснуо сном заједничким преподобни светитељу Саво, зато
моли Христа да подари душама нашим мир и велику милост.
Слава, глас 8.

Веселите се и радујте се данас српске земље, украси се раздрагано
велика цркво српске патријаршије, јер ти си заиста предивна, пошто у
теби лежи свети гроб светитеља Саве који има дар благодатних
исцелења, а ти си светитељу кроз смирење стекао целомудреност, и
твојим молитвама дајеш помоћ побожноме народу нашем, да побеђује
противнике; тебе је Христос учинио великом светилом српскога народа,
зато си ти његова похвала, ти си му заштита, а твој гроб пружа
бесплатна исцелења, и њему долазе слепи и по вери прогледају, хроми
који пузе одлазе скачући, болесни се лече, опседнути демонима се од
њих избављају, зато и ми сви данас славимо твоје свето уснуће, и
молимо те преподобни оче, да измолиш целом свету, а и душама
нашим, велику милост.
И сада, празника, глас 5.

Старији од времена се појавио у телу као Детенце, а Мати и Дјева
га у храм доноси, јер Он испуњава обећање свога Закона; Њега је
Симеон примио и рекао: сада отпусти у миру слугу твога по обећању
твоме, јер видеше очи моје тебе, Свети, као спасење.

Прокимен дана, Чтенија светитељска три.

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

DAN 8.
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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 изба-
вити 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 про-
пада. 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.

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 му-
дрост седина људима, израст старости је живот непорочан. Праведник
поставши угодан Богу, завољен би, и живеће посред грешника, пре-
сељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лаж не
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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 литији
Стихире самогласне, глас 6.

Данас је оче засијала као сунце и заблистала као муња вест о теби,
и као гром је загрмела са небеса, јер ти си имао са висине истинито
надахнуће, зато сада твоје свете мошти шире неугасиве зраке, из гроба
као из светле палате, и просветљују душе свих који ти певају.

Нека се свечано прослави и свети храм у којем су положене свете
мошти твоје, јер ка њима притиче верни народ и због твога имена
светитељу Саво прима исцелења од патњи, а ти моли Христа Бога да
спасе душе наше.

Премудри Саво, украсе архијереја, куло и тврђаво цркве, позлаћена
трубо богословља, бранитељу Тројице, праве вере законодавче, ми
славимио твоје свето уснуће и такође целивамо твој свети кивот и
молимо те: Саво даровити светитељу Христов, даровити, измоли стаду
твоме опроштај грехова, а све нас у добру сачувај да те сви славимо.
Слава, глас 8.

Настао је светли дан овог чудотворца, спомен Саве српског архие-
пископа, дођите и окупите се да свечано прославимо, па саставимо
хорове и у песмама овако похвалимо: Радуј се Симеоне, корене
православља; Радуј се Саво свети првопрестолни рода српскога; Радуј
се Стефане првовенчани, добра грано; Радуј се Саво други лозо Истине,
који нам доносиш плод весеља; радуј се часно светило српских земаља,
јер изливаш чудеса и исцелења, и молиш се за душе наше.
И сада, чудотворној икони, глас тај исти: Јегда просвје-шчајетсја
сербскиј народ..

На стиховње стихире глас 8.
Како да те назовемо, светитељу Саво? Као звезду? Јер обасјаваш

све под небом. Као свет украс целог света? Јер зрацима науке побожне
обасјаваш народе, а јереси одгониш. Зато се моли преподобни да се од
невоља и беда избаве сви који са вером славе спомен твој.
Стих: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји
обрадоваће се. (Пс.131,9)

DAN 8.
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Како да те назовемо, светитељу Саво? Као реку? Јер ти свима који
долазе твоме кивоту непресушно изливаш исцелења. Као извор? Јер ти
изливаш медоточну науку на све стране света и верне просвећујеш. Зато
се моли преподобни да се спасу душе наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)

Дођите да свечано прославимио спомен светитеља Саве чудот-
ворца. Он се са земље преставио у духовне обитељи, где гледа лепоту
неизрециву; он је постао саговорник војски ангела; Ти се даровити оче
Саво радујеш са апостолима и мученицима, зато се моли усрдно Христу
Богу за све који са вером славе свети спомен твој.
Слава, глас 5.

Благодат Светога Духа делује кроз кивот твојих моштију на све који
им са вером долазе, и изливају угодан мирис и дарују исцелења
болеснима, зато преосвештени светитељу Саво, пошто имаш смелост
код Бога и веселиш се са бестелесним ангелима на небесима, моли се
да се спасе стадо твоје од сваке невоље.
И сада, празника, глас 6.

У овај дан, на рукама старца као на кочији херувимској, одлучио
си да се подигнеш Христе Боже, и нас који ти певамо и призивамо те,
избави од страсти које нас муче, и спаси нас, јер си Човекољубац.

Сада отпушташ..Трисвето,

На благосиљању хлебова,
Тропар светога, глас 4.

Уздизање вере и образ кротости, и као дрво у сред раја, светим
делима твојим свет си просветио, због тога ка часним моштима твојим
са љубављу прилазимо, целивамо их и верно ти појимо: буди у помоћи
онима, који у песмама величају свету и светлу успомену твоју,
милостиви светитељу, оче Саво, и молимо те, да се молиш Христу Богу
да спасе душе наше. (једанпут)

и чудотворној икони, глас 4.: Днес свјетло красујетсја.. или Богоро-
дице Дјево.. (два пута)

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника (два пута)
Радуј се благодатна Богородице Дјево, јер из тебе засија Сунце правде,
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Христос Бог наш, који обасјава све у тами; весели се и ти старче
праведни, који си узео у своје наручје ослободиоца душа наших, који
нам дарује васкрсење.
Слава: светога (једанпут)
И сада: празника.

После првог стихословија, сједален, глас 1.
Духовне си плодове принео Господу, Саво мудри, и хвалио га са

архијерејима и побожнима, зато се сада са њима радујеш у земљи
живих, јер си њину славу заволео, због тога, оче свети, не престај да
молиш за верни и христољубиви народ наш јединога Човекољубца.
Слава и сада, празника, глас 3.

Тебе Христе од Дјеве оваплоћенога, радосно је примио Симеон и
узвикнуо: сада отпусти Владико твога слугу; и Ана непорочна и славна
пророчица, сада те је исповедила и песму ти принела, а и ми
Животодавче ти кличемо: слава јер си тако одлучио.

После другог стихословија, сједален, глас 3.
Сви теби као милостивом Христовом угоднику, незлобивом и

кротком кличемо и усрдно те молимо: разреши међусобне наше сукобе,
и ослободи нас од навале неверних Агарјана, и покори их увекблажени,
а од сваког искушења избави све, који ти са љубављу певају.
Слава и сада, празника, глас 8.

Мада си са Оцем беспочетан, ти си се на земљи родио, и мада си
недостижан ти си донет у храм; старац те је радосно на руке примио
и узвикнуо: сада ме отпусти, по речи твојој јер си ме посетио, и јер
си одлучио да као Бог спасеш род човеков.

После Полијелеја
Сједален светоме, глас 8.

О твојим чудесима проповеда сада оче српска патријаршија и свака
страна Отаџбине, јер ти од патњи и невоља избављаш све, Саво
блажени, ти си хранитељ удовица, а сирочадима као отац, изузетан си
помоћник у невољама, утешитељ уплаканима, пастир и вођа си
залуталима, Саво преподобни, зато твојим молитвама избави и нас од
невоља, молећи од Христа Бога опроштај сагрешења свима, који са
вером славе свети спомен твој.
Слава и сада, чудотворној икони, глас 4.

Пречистиј твој образ..

DAN 8.
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Затим степена, први антифон 4. гласа.

Прокимен глас 4. Свештеници твоји обући ће се у правду, и
преподобни твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Тамо ћу учинити да израсте снага Давиду, поставићу видело
помазанику своме. ( пс. 131,17)

Све што дише..

Еванђеље по Матеју, зачало 10.
После 50 псалма, стихира глас 6.

Благодат Духа Светога се излила у твоја уста оче, и постао си
пастир цркве Христове, учећи разумно стадо да верује у Тројицу али у
Једном Божанству.

Канон светоме на 6. Катавасија празника.

Песма 1.
Божанским зрацима и светим блистањем увек обасјавај моју душу,
оче, јер славим твој празник јерарше.

Из корена доброга си као добар изданак изникао, и водама бого-
познања си заливан, зато си плод мирисни постао животом својим од
младости, и веселиш срца и душе свима који ти певају.

Заволео си страх Божији као почетак мудрости, и у његовим
заповестима си се увек поучавао, и постао си као дрво засађено крај
извора духовности, из којих си се оче напајао, и принео си Саво себе
Христу као плод преслатки.

Светлошћу твојих врлина, постао си као пресветла звезда и као
духовно сунце, зато обасјај и земље наше, светитељу Христов, оче Саво.
(два пута)

Обузет чистом љубављу, ти си твојом племенитом душом поробио
љубав ка телу, зато си сада венце чистоте примио, и са ангелима се код
Христа радујеш, зато га моли за све нас, оче Саво.

Водио си увек живот чист и очишћен и непомешан са нечистотом,
и тако си постао на земљи освештани Христов сасуд, Саво, премудри
и блажени.
Богородичан: Јединородни који је са Оцем, све је на земљи обожио,
Пречиста, из свога великог милосрђа, као Бог преблаги.



133

Песма 3.
Подвизима својим постао си, светитељу, син светлости и дана, зато
сада у светлости са светима јарко блисташ благодаћу.

Светиљку своје душе си сузама својим украсио, и од ране зоре
твојим рукама подигнутим у молитви ка Христу, си твоје тело као
духовног Амалика умртвио, и на гору бесрашћа си се попео.

Пут демонског искушења си изобличио свима обманутима, и као
пастир разумни и спасоносни привео си их ка Богу-Речи и Прво-
пастиру.

Бестрасном љубављу подстакнут, ти си телесне прохтеве изушио, а
душу си твоју божанским сјајем просветио, зато те молимо, да и ми
добијемо ту духовну светлост, оче Саво.
(два пута)

Висок пореклом, а изузетно добродушан, ти си мудрошћу твога
разума сваког задивио, јер си блистао чистотом као цвет, и светлим
смирењем си се оче Саво украсио.

Православљем си преподобни цркву Христову напасао, а плеву
јереси си одагнао, зато си се сада, оче преблажени, у небеским
насељима настанио.
Богородичан: У купини разгорелој те је Мојсеј духовним очима јасно
видео као предзнак, да ће се Бог из тебе родити неизрециво, Богоро-
дице Увекдјево.

Сједален, глас 8.
Украшен премудрошћу твога разума, победио си гордост страснога

тела, и постао си станиште Духа Пресветога, тежећи непрестано срцем
за Богом који те је заволео, тако запаљен побожном ревношћу, славни,
постао си сирочадима и сиротињи помоћник а ангелима сабеседник,
зато моли Саво Христа Бога, да подари оприоштај грехова свима, који
са љубављу славе спомен твој.

Слава и сада, празника, глас 4.
Давно на Гори Синају видео је Мојсеј леђа Божија, и удостојио се

да чује танки глас у мраку и вихору, а сада је Симеон оваплоћенога
ради нас а непромењенога Бога на руке примио, и радосно хита да оде
са овога света ка вечном животу, зато кличе: сада отпусти Владико
слугу твога.

DAN 8.
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Песма 4.
Бог који унапред зна лепоту твоје душе и чистоту твога срца,
учинио те је свештеником и мудрим проповедником и учитељем
стада разумнога.
Светитељу Саво ти си био Духом обасјан, па си све у тами обмане
обасјао твојим слатким поукама, и учинио их синовима дана.

Стадо твоје си избавио од звери које су хтеле да га распуде, али ти
и сада као будан архипастир ревнујеш да сачуваш свој род и отаџбину
своју.

Руком велико српског архијереја Арсенија и светога сабора, примио
си помазање за архијереја, и душом си се уздизавао и тако си постао
оче добар пастир роду српском, и као стуб обитељи твојој. (два пута)

Твојим молитвама, јерарше, мир је завладао у твојој обитељи, у
твоме роду, и архиепископији српској, зато се моли усрдно свети Саво,
да мир завлада и у свету целом.

Твоји родитељи су за Христом жудели и усрдно се на Христа Бога
угледали, њему су храм сазидали у име преславног Вазнесења Господ-
њег, а у томе храму је и твоје тело положено, као у двору Спаситеља
твога.
Богородичан: Имајући тебе као помоћницу када и кога да се бојим? Ко
сме да учини нажао слузи твоме, из страха од тебе, Пречиста а да на
колена не падне?

Песма 5.
Љубављу се твоја душа прибила уз Господа, светитељу блажени, и
зато је тело твоје свето у његовом светом храму нетрулежно на
многе године сачувано.

Господ те је прославио, Саво даровити, јер ти је тело сачувао на
многе године нетрулежно, и уврстио те је у своје служитеље, са којима
и после смрти достојно у блаженству боравиш, оче блажени.

За твоје искрено и дивно служење Господу, и због доброте душе
твоје, примио си благодат, светитељу, и уздигнут си за великог оца
своме српском народу, и постао си им архипастир, оче преподобни.

Песмама си славио спомен јерарха Саве првог, и достојним
похвалама си га прославио, а због учињеног своме ближњему, примио
си награду. (два пута)

Као што је првопрестолни Сава часни принос Богу узносио, и ти
си својим светим уздизањем за пастира народ Божији, као паству,
напасао преподобно и кротко, светитељу Саво.

Заволео си да свете архијереје, као свете људе, песмама хвалиш, јер
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си заволео њине врлине и угледао си се на њина богоугодна дела.
Богородичан: Осујети Владичице намере мојих душмана, јер ти си моја
заштита, нада и помоћ велика, зато ме сачувај, Пречиста, од напада
демона и њиних хулења.

Песма 6.
Имао си заиста узвишено смирење, чистоту душе, љубав
нелицемерну и надање, Саво преславни, и постао си станиште
Свете Тројице.

Ево премудри, ти си благодаћу Духа светога постао си вођа
разумног стада, које приводиш ка жртвенику врлина.

Патријарашки престо си собом украсио, јер је теби оче прехвални
учитељ Дух Свети, и тебе је учнио пастирем свештеничких руку.

Цело срце си ка небеској висини устремио, а земно си све, дични
Саво, са смирењем презрео, зато си и небеске дарове примио. (два
пута)

Нека се похвалама слави овај трипут блажени отац, који је небеско
желео и зато је све земно напустио, и као јелен је усрдно похитао на
извор, и стопама својих родитеља је следовао.

Постао си узор у свештенству и јерархији, и пропис врлинског
живота, јер си речи своје делима показао, и оквире твоје богословске
науке си поставио.
Богородичан: Унапред очистивши се Духом, о, Пречиста, Реч Очеву си
родила ради добра наше разумне природе.

Кондак, глас 8.
Као сапрестолник архијереја и изврсни поштовалац светитеља био

си, светитељу Саво; сачувај отаџбину, породицу, место ово и народ који
те славе са вером, и славним твојим моштима се поклања, да ти
велегласно кличемо: радуј се Саво богомудри!

Икос:
Још из матере нерођеног, хвале свога освештаног светитеља

господњег све српске земље, преподобног Саву, као тврђаву своје
отаџбине, који је примио благодатне дарове славе Божије, и јер ка
њему притичу са вером сви, и клањају се раки моштију његових. Зато
и ми недостојни и грешни, са надом у твоје молитве светитељу, ка
Владици и његовој Пречистој Матери, желимо да се макар као пси
наситимо мрва које падају са стола њиних господара, те да у дан Суда

DAN 8.
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примимо олакшицу за учињена недела, да бисмо ти громогласно
певали: радуј се Саво богомудри.

Песма 7.
Као палма просветао си у дворима Божијим, и заслуженим сном
преподобних уснуо си, зато нам је твој кивот сладост, а ти сам,
проповедниче Саво, показујеш чуда свима присутнима.

Свјевољно си Саво напустио сваку славу, и сроднике и пријатеље,
и пошао си за Христом Богом, по речима Еванђеља.
( два пута)

Постао си слуга овплоћенога Бога-Речи, богоречити Саво, и многи
народ си од неразумља избавио, и као Божији ученик си заблистао.

Трулежност си одбацио, трипут блажени оче, и примио си
непропадиво, и сада се храниш божанском светлошћу у дворима
Господа нашега, Саво премудри.

Народ твој, оче, и деца Духом Светим рођена, оставили су жалост,
и радосну пресму теби певају: не остављај нас светитељу, него се моли
у радости Господа твога за душе наше.

Наследио си као вољени сина очеву мудрост и врлине, и постао си
наследник светога престола, јер си следовао стопама Еванђеља.
Богородичан: Са висине је теби Богородице запевао радосним гласом
архангел, и најавио неизрециво зачеће у теби свога Владике.

Песма 8.
Неразумне си уразумевао, и обмануте си оче обраћао, суновраћене
си спасавао, и Богу их све привео, зато певају: благословен си
Господе Боже отаца наших. (два пута)

Сада гледаш лице Христово Саво, јер си се окова тела свога
ослободио, и заједно си са Оним кога си желео.

Твоја наука је заиста налик на реку, Саво, која својим водама
натапа на све стране, а лукавства неверних уклања.

Ти си застава Христова, ти хришћанима похвала, и по речима
апостола, оче Саво, узвикнуо си: ничим се не хвалим, него само крстом
Господа нашег Исуса Христа.

Твоју кротку и тиху нарав примио је Господ, оче блажени, и
поставио те је за пастира народу своме, јер на кога да гледа ако ли неће
на кроткога и мирнога који сав трепти од науке његове.

Уста удовица су те благосиљала, јер су се твоје заштите удостојили,
јерарше блажени, а ти си у свему угодио Богу као Јов непорочни, јер
си их чувао од повреда насилника.
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Богородичан: По Богу предивна Дјево, помилуј моју душу ојађену
мојим грехом, јер си ти родила благога Господа Бога.

Песма 9.
Заблистао си као светлост, као свећник, као велико сунце, као
муња Христове цркве, и просветио си душе верних, и у места без
вечери си их настанио, певајући трисвете песме Тројици
несазданој.

Ваздух је освештан мирисом од твојих моштију, Саво блажени,
светитељу Христов, зато твоја црква, обитељ и патријаршија весело
певају: благословен је Бог отаца наших.

Телом си био изван овог света, светитељу, и у рајским дивотама по
своме чину боравећи, обогаћујеш народ наш светлим делима, зато твој
спомен на земљи са вером славимо, Саво премудри.

Као царски цвет процветао је истинити крст у цркви, а ти
светитељу Саво дични, узео си твој крст и похитао царским путем
кличући: благословите сва дела господња Господа.
(два пута)

Земља је сакрила твоје тело, блажени, али оно излива исцелења
вернима, а душа је у небо однета са изабранима од века, и божанским
сјајем је заиста обасјана.

Свечано се радује црква на твој празник, о, трипут блажени
светитељу Саво, а српски народ се окупља да ти празничне песме
принесе и да похвале Христа који је тебе прославио.
Богородичан: Најблаженија Дјево, тебе славе сва поколења људи, јер
си родила Спаситеља душа наших.

Светилен светоме:
Дођи српски народе и саборе српски, да светим песмама и светим

гласовима похвалимо дивнога и славнога светитеља Саву великога, јер
је он сапрестолан са српским патријарсима, и саслужитељ војске ангела.
Слава, светоме:

Данас се свечано украшава српски празник, јер у светлости Божијој
стојиш свети Саво блажени, зато помени и нас који славимо твој
празник.
И сада, богородичан, празника:

Вођен Духом дошао је старац у Светињу, примио је на руке
Господара Закона па кличе: сада ме у миру одреши од окова телесних,
као што си ми рекао, јер сам видео својим очима откривење народима
а Израиљу Спасење.

DAN 8.
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На хвалитним, стихире светоме на 6, глас 6.
Руком великога српског архијереја Арсенија, заједно са саветом

свештеног сабора, примио си помазање за архијереја, и Духом си
уздигнут рукоположен оче Саво за пастира српског народа и
патријаршије.

Од оних који су као звери хтели да растргну стадо твоје, ти си као
будни архипастир српски народ избавио, чувајући што ти је као
старешини поверено.
Твојим молитвама јерарше, ти си свет умирио, зато измоли светитељу
и нама, да се у миру утврдимо, твојим молитвама.

На твоје родитеље си се жарко угледао и за њиним примером
жудео, а они су сазидали прекрасан храм у име преславног Вазнесења
Господњег, а ти си у томе храму положен, као у дому Спаситеља свога.

Тебе је Господ прославио, Саво даровити, и твоје тело је сачувао
на многе године нетрулежно, а ти си сада у заједници
његових слугу, јер си се на њин живот угледао, зато се сада заједно са
њима и по смрти прослављаш.

Лепота твоје побожности донела је од Господа благодат доброте
души твојој, свештениче, и поставио те је за оца и архипастира и
светитеља српском народу.

Слава, глас 1.
Данас свечано слави света српска патријаршија, спомен трипут

блаженог оца Саве; Данас и ми око његовог кивота стојимо, и његовом
се гробу клањамо, као његова богољубива деца, и хвалећи га говоримо:
диван је Бог у светима својим, у црквама те благосиљамо Господе.

И сада, празника, глас 5.
Истражите Писма, као што рече Христос у Еванђељу, и у њима

ћете наћи њега да ће се родити, у пелене повити, у јасле положен бити,
млеком се дојити, обрезање примити, да ће га Симеон носити, не као
идеју нити као привид, него ће се заиста и целом свету јавити; зато му
кличимо: превечни Боже, слава теби.

Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.

На литургији

Блажена од канона празника и светога.
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Тропари и кондаци: празника и светога.
Прокимен, глас 7. 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 Јеврејима, зачало 318.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Јовану, зачало 36. од половине.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 8.
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Месеца фебруара 9. дан

Спомен светог мученика Никифора

Овога дана је оданије празника Сретења Господњег.
У колико се не догоди овога дана оданије празника, пева се овако
служба:

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

Повинујући се закону Онога, који је ради нас на земљи телесан
постао, ти си мучениче, Богом прослављени, свето страдање претрпео,
а љубав ка ближњима си као основ Закона и пророка сачувао. Зато си
блажени крај живота примио, и стојиш сада о, Никифоре, пред Изво-
рем љубави.

Пред Богом си главу савио мучениче храбри, пред Којим сви колена
приклањају, и глава ти је за њега посечена, а ти, одвојен од твога све-
тога тела, са Христом си се као главом свих, чистом душом сјединио,
и сада стојиш у близини његове светлости, па измоли Никофоре
просвећење свима нама који те хвалимо.

Потоцима твоје крви, храбри, за Христа изливеном, ти си земљу
освештао, а душом си духове и бестелесне силе развеселио, и сва стада
мученика си обасјао; зато си са њима сједињен блажени, као добар
војник, и као непобедиви мученик, и молиш Бога за нас.

Слава, глас 6.
Дело Јована Монаха.

Свима си јасно показао, страдалниче Никофоре, да ко ближњега не
воли ни Владику волети не може, зато си чисто заволео Саприкија као
ближњега; Ти си тако за Божанством жудео, да си и душу твоју
положио исповедајући Христову веру; а неверни Саприкије је невиђену
мржњу према теби стекао, и тако је и одпадник је од Владике Христа
постао, а ти пред Господем стојиш, па га моли да се спасу душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..

Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста Вла-
дичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима, а
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од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи напоје-
нога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је јецала
и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово нова
тајна?

Тропар мученика, глас 4.
Мученик твој Господе Никифор, 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 светога, његов акростих је: Певаћу песму славном страдалнику
Никифору. 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.

Брод моје душе је насред узбурканог мора животног и у страшним
валовима искушења и страдања, а ти Христе узрочниче мира, као
доброчинитељ, преокрени га у велику тишину, ради молитава овог
мученика.

Својом разборитошћу, премудри, и својим смирењем, ти си покорио
својој души гнев и страсти, и похитао си Саприкију као своме ближ-
њем, хотећи да га промениш, светитељу, да се повинује Спаситељевим
заповестима.
Тројичан: Исповедајући једнако силни, једнаке природе и сапрестолни
и јединосушни, стрисветли зрак једног Божанства, славимо га у Три
Лица, и проповедамо нераздељеног Бога-Реч са Оцем и Духом.
Богородичан: Небески умови не могу разумети недостижну тајну о
теби, Свеопевана, јер се Сапрестолни са Оцем уселио у твоје тело и
хтео је да се из тебе роди и јави у две природе.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в началје..

DAN 9.
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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.

Назван је као Никифор, јер је на делу заиста постао победоносац,
а светлошћу благодати је одагнао мрак обмане, и кликтао је: нема
светога више него што си ти, једини Човекољубче.

Поверовао си у Владику који је ради тебе усмрћен, па си и ти
својевољно у смрт похитао, јер си желео да за њега умреш, и као
победоносац и мученик, ти си Божијом силом укрепљен.

На змељи као подвижник, а на небу као овенчани Христов угодник,
постао си заиста Никифоре, па са бестелесним војскама кличеш: нема
светога више него што си ти, једини Човекољубче.
Тројичан: Бог-Реч који је од великог разума Очевог потекао, и Светога
Духа који исходи, ми верни просвећени богонадахнутом наредбом,
исповедамо сви као једно и несаздано Божанство.
Богородичан: Пре свих векова из Оца рођеног, ти си Дјево неиску-
собрачно у твоме телу зачела, и родила нам Бога а уједно и Човека,
који је у обе природе савршен и неразделив.

Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Љубављу си распалио твоје свето срце свети Никифоре, и јасно
разорио злобу пакосних; мачем су одсекли главу твоју, као светом
мученику оваплоћеног Спаситеља; њега моли за нас, који певамо о
твоме славном спомену.

Сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатну..

Свој плашт си твојом крвљу натопио, и њиме си као непобедив
војник одевен, а крст си као скиптар држао, и похитао си са земље
небесима, Никифоре блажени, па стојиш пред Царем свих; зато слава
њему који ти је дао снагу, слава јер те је овенчао, слава јер он кроз
тебе даје свима исцелења.

Слава и сада, богородичан:
Пружи твоје свете руке којима си носила Створитеља, Дјево

Пречиста, па га умоли да нас избави од искушења, страсти и невоља,
све који те са љубављу хвалимо и кличемо: слава њему јер се у тебе
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уселио, слава њему јер је кроз тебе дошао, слава њему јер нас је
рађањем из тебе избавио.

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: Ти моја крјепост..
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.

Свети живот си о, Никофоре, стекао, и божанске светлости се
блажени удостојио; божанском светлошћу сада обасјаваш све који славе
светитељу твој спомен, и са вером кличу: слава сили твојој Човеко-
љубче.

Блисташ међу мученицима за Христа, јер си разорио лаж
многобоштва, мачем ти је глава одсечена, али си потоцима твоје крви
потопио сву идолску обману, кличући Владици: слава сили твојој
Човекољубче.

Саприкије није сачувао Спаситељу твоју веру, и обнажен је од твоје
божанске благодати, па побегао је испред противника, и лишио се
бедник славе твојих мученика, зато се дивимо твоме праведном
промислу и кличемо: слава сили твојој Човекољубче.
Тројичан: Свети је Отац беспочетни и узрочник свега, Свети је и Бог-
Реч, Свети је и Дух Свети, јер из Оца као из извора пре свих векова
неизрециво блиста трисунчано Божанство, а као једно Биће и сила и
слава се верује.
Богородичан: Кроз тебе је Пречиста обновио човека, јер се са њиме
потпуно сјединио, и мада недра Очева није оставио, одлучио је и у
твоје се тело уселио; Он који је по милосрђу богат, својевољно је
осиромашио, али је цео свет обожењем обогатио.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..

DAN 9.
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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.

Твојом изливеном крвљу си рајску цркву натопио, а од четири
свете врлине које си од почетка стекао, и ми захватамо божанске
плодове нашим душама, о, блажени Никифоре.

Сејач зла је бедника злог спомена уграбио, а Узрочник доброте и
мира, привео је, место отпалога, богомудрог мученика Никифора,
сјајем светости украшенога.

Освештава се, Спаситељу, свако ко се на твоје својевољно страдање
угледа, па и овај мученик окропљен светим капима твојих из ребара,
потоке је своје крви теби принео, када је мачем посечен, и ка теби је
отишао.
Тројичан: Православље познаје темељ спасења: Бога-Реч сабеспочетног
Оцу и Светога Духа; њих проповедамо као једно начело а у Три лица,
једно Биће, једне воље и једнога дејства.
Богородичан: Сабор пророка је духовно научен твојим тајнама, јер је
тебе Владика учинио небеским дверима на земљи, јер се из тебе Дјево
као сунце правде оваплотио, и свима у тами је заблистао.

Песма 6.
Ирмос: Бездна грјехов и прегрешениј бурја мја..
Бездан грехова и бура сагрешења ме смућује, и потапа ме у дубину
тешког очајања, али ти ми пружи твоју моћну руку као Петру, и
спаси ме Вођо мој.

Исцели моју палу душу, богомудри Никифоре, и зрацима божанске
светлости која је у теби разори и одагнај мрак страсти од ње, молећи,
блажени, избавитеља Христа.
Ужасну буру идолску си страдалниче Никифоре, крстом као једром и
духовним ветром тихо препловио, и у тихо пристаниште Христово си
мучениче непобедиви стигао.

Мученички си пострадао али си заиста победоносац постао, јер си
замке Змије моћно разорио, и страдањем си, блажени, заједничар
Владике постао, па си се сада долично са њиме и прославио.
Богородичан: Задивили су се и зачудили духови и војске ангела, када
су видели Онога који је са Оцем и Духом пре свих времена, да се из
твога тела као Детенце родио, Пречиста Богородитељко.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Окрилативши славни мучениче, господњом љубављу, и његов крст
на раме узевши, посрамио си ђаволско лукавство, пострадао си до
смрти, и постао си истинити победник, борац и повереник Божије
благодати.

Икос:
Павлову си науку стварно заволео и у твоје груди си је засадио, па

си кликтао: љубав не мрзи, она нам је Створитеља као савршеног
Човека подарила, ради љубави све је претрпео, и клинове и крст и оцат
и пљување; копљем је кроз света ребра прободен, и из њих нам је
излио крв и воду која обожује; и ти си њега желео и победоносац
постао, и по имену бранитељ и близак благодати Божијој.

Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
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.

За тебе је, Никифоре блажени, смрт била само одлазак одавде ка
небесима, и на небеса си узишао, па сада радосно певаш са ангелима:
благословен си Боже отаца наших.

Страдање Сведржитеља је дало и теби снаге, па си гордо око
мучитеља учинио немоћним, и дигнуту обрву његову си до земље
оборио, богомудри, а твоме Створитељу си кликтао: благословен си
Боже отаца наших.

Пут твога сведочења је Никифор брзо завршио, а срце је за Духа
Светог раширио, па сада усрдно кличе теби Владико: благословен си
Боже отаца наших.
Тројичан: Сабеспочетног Бога-Реч си родио као првобитни Разум и
Беспочетног, као безстрасног и надвременог, кроз којега је Пресвети
Дух послан; тако смо тебе као Бога-Оца познали па кличемо:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си обоје била: и Дјева и Мати, Богородитељко Пре-
чиста, јер си у себи неизрециво Бога зачела, и из тебе је Оваплоћени у
обе природе препознат, и он је као Бого-Човек на земљи поживео.

DAN 9.
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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.

Одабран по благодати Спаса, самовољно си се на подвиг смело
одлучио, и победу си над противницима однео, мучениче Христов, и
украсио се венцима победе, и побожно певаш: децо благословите га,
свешеници певајте му, а народи величајте Господа у све векове.

Освештан си водом и духом Никифоре, и румен од своје крви
мученичке, и као мученик прави за Христа Бога, стекао си, свеблажени,
блиставу светлост, у којој сада кличеш: децо благословите га,
свешеници певајте му, а народи величајте Господа у све векове.
Тројичан: Са бестелесним војскама, у три Ипостаси а једне доброте
извор непресушни, Божанство нерођено, безпочетно, најсавршеније,
стваралачко, и Цара свих, децо благословите, свешеници певајте му, а
народи га величајте у све векове.
Богородичан: Ти си свеопевана Богородице постала најсветија, јер си
Творца и Господа који је изнад ангелских чинова родила, из свога дев-
светног и неискусобрачног тела, Бога у једној Ипостаси оваплоћенога.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Украшен као женик одећом од своје мученичке крви, Никофоре
славни и преблажени, ти си се преселио у заједницу божанске
светлости Доброчинитеља, који је светим страдањем на крсту цео свет
украсио.

Привучен лепотом Владике од којег нема лепшег, и желећи да се
наслађујеш његовом непрестаном и божанском светлости, ти си, славни,
наговарао мучитеља да ти главу мачем одсече, јер си био запаљен
љубављу Господа твога Никифоре.

Часно си мучениче Христов заратовао против лажи и њу си
победио, и као славни победник си венац дарова на своју главу примио,
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и сада се као мученик радујеш са мученицима код престола Цара свих,
Никифоре свеблажени.
Тројичан: Од нерођеног Оца, божански рођеног Сина славимо, и Духа
правога који пре свих векова исходи, прослављамо Три Ипостаси
надсуштаствене и владајуће Тројице, јединством несливеним сједињену,
њу исповедамо и величамо.
Богородичан: О, Дјево ти си постала Мати Божија, јер си мимо
природе пребагога Бога-Реч телом родила; њега је Отац као добар од
свога срца пре свих векова одвојио, и у њега сада да је изнад свих
телесних верујемо, мада се и у тело оденуо.

Светилен
Подобан: Небо звјездами..

Постао си Никифоре имењак са победом, јер си својом љубављу и
мукама мучитеље победио, зато си венац победе од Господа примио.
Богородичан: Твојим моћним покровом сачувај Пречиста све нас слуге
твоје, неповређене од навале противника, јер смо само тебе стекли као
уточиште у невољама.

МР
Упутство о оданију празника Сретења Господњегнека се зна, ако се
догоди оданије Сретења пре недеље Митара и фарисеја у било који
дан седмице, осим недеље:

На вечерњи
после уобичајене катизме на Господи воззвах.. стихире празника на
6, које се певају на сам празник, Слава и сада: празника, само-
гласна. Ако је у петак увече, Слава: празника, И сада: богородичан
владајућег гласа. Прокимен дана; входа и чтенија нема. На сти-
ховње стихире празника са њиним стиховима; Слава и сада: праз-
ника. После Трисветог тропар празника, затим јектенија и отпуст.
На повечерју после Трисветог кондак празника. Полуноћницу
певамо по обичају са катизмом и са уобичајеним тропарима.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар парзника, три пута. После обе катизме
сједални празника и чтенија. Канон празника са ирмосем на 14,
ирмос по два пута. Катавасија, тај исти ирмос. После 3. песме
сједални празника, два пута. После 6. песме кондак и икос
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празника и Чтеније из Пролога. На 9. песми Чесњејшују.. не певамо
него припеве празника, као и на сам празник. Светилен празника,
два пута. На хвалитним стихире празника на 4; Слава и сада:
самогласни празника; затим велико славословље. После Трисветог
тропар празника, једанпут. Затим јектенија, отпуст и уобичајени
излазак у припрату и први час.
На часовима тропар и кондак празника.

На литургији
Блажена, песма 9. са ирмосем на 6.
После входа тропар празника, Слава и сада: кондак празника.
Прокимен, алилуја и причастен празника. Апостол и Еванђеље
дана.
Служба светога који се догоди тога дана пева се на повечерју или
како старешина одреди.

МР
Ако се догоди оданије празника Сретења Господњег баш у недељу
пре недеље Митара и фарисеја.

У суботу увече
На малој вечерњи стихире васкрсне уобичајено. На стиховње један
стихира васкрсна и празника стиховња са припевима велике
вечерње. Слава и сада: празника.Тропар васкрсан; Слава и сада:
празника.

На великој вечерњи
После почетног псалма певамо Блажен муж.. и целу катизму. На
Господи воззвах.. стихире васкрсне 3, Анатолијева („Источна“) једна,
и празника 6 које се певају на сам празник. Слава: празника; И
сада: богородичан од првих, владајућег гласа. На литији стихире
празника; Слава и сада: празника. На стиховњим стихире
васкрсне; Слава и сада: празника. На благосиљању хлебова:
тропар Богородице Дјево.. (два пута) и празника (једанпут) и
Чтеније у посланицама апостолских.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан (два пута) Слава и сада: празника.
После обе катизме сједални васкрсни са њиним богородичиним и
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Чтеније из Толковног Евнђеља, полијелеј и тропари: Ангелскиј
собор..; ипакој гласа и Чтеније. Степена и прокимен гласа. Све што
дише.. Еванђеље васкрсно и остало васкрсно до канона. Канон
васкрсан са ирмосем на 4, Богородици на 2 и празника на 8.
Катавасија празника: Сушу глубородитељнују.. После 3. песме
кондак празника и икос и сједален празника, два пута. После 6.
песме кондак васкрсан и икос и читамо Пролог. на 9. песми
певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан Слава и сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 4 и празника са „славном“ на 4 са
празничним стиховима; слава: Еванђелска стихира; И сада:
Преблагословена јеси.. Велико славословље. После Трисветог тропар
васкрсан само, јектенија, отпуст, Оглашење Студитово и
уобичајени излазак у припрату и први час.
На часовима тропар васкрсан; Слава: празника; И сада:
богородичан часова. После Трисветог кондак празника и коначни
отпуст. Тако исто и на осталим часовима говоримо тропаре и
кондаке.

На литургији
Блажена гласа на 6 и празника песма 9. на 4
После входа тропар васкрсан и празника, Слава: кондак васкрсан;
И сада: кондак празника. Прокимен гласа и празника. Апостол и
Еванђеље недеље кја је на реду и празника. Причастен: Хвалите
Господа с небес.. и други: празника.

ВИДИ: Службу светога који је те недеље певамо на повечерју или
како старешина одреди.

МР
Правило о празнику Сретења Господњег ако се и празник и ода-
није догоде у било који дан.
Ако се празник Сретења догоди у недељу Блуднога или у
понедељак или уторак Месопусне недеље, оданије ће бити у петак
те исте недеље, јер у недељу Месопусну оданије не бива. ВИДИ:
Ако се догоди Сретењње Господње у среду или четвртак или у
петак или у суботу Месопусне седмице, оданије ће бити у уторак
Сирне седмице. Ако се догоди у недељу Месопусну, или у поне-
дељак Сирне седмице, оданије ће бити у четвртак исте те Сирне
седмице. Ако се догоди у уторак или среду Сиропусне седмице,
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оданије ће бити у суботу те исте седмице. Ако се догоди у четвртак
Сирни или у петак или у суботу, оданије ће бити на недељу
Сиропусну. Ако Сретење буде на саму недељу Сиропусну, тада само
један дан празнујемо.

ВИДИ
Ако се догоди оданије Сретења Господњег на недељу Фарисеја или
Блудног сина или на Сиропусну недељу:
У суботу на малој вечерњи стихире васкрсне гласа, по обичају. На
стиховње стихира васкрсна и празника стиховња са велике
вечерњи.

На великој вечерњи
На Господи воззвах.. стихире васкрсне 3, Триода 3 и празника са
„славним“ 4. Слава: Триода; И сада: богородичан од првих вла-
дајућег гласа. Ако је храм Сретења, И сада: празника. На литији
стихире празника и из Триода хвалитне, осим „славне“, Слава:
Триода; И сада: празника. На стиховње стихире васкрсне. Слава:
Триода; И сада: празника. На благосиљању хлебова: тропар
Богородице Дјево.. два пута, и празника, једанпут.
На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава и сада: празника.
После катизми сједални васкрсни са њиним богородичиним и
Чтеније. Певамо Полијелеј, псалам: Хвалите имја Господње.. и
други псалам: Исповједајтесја Господеви..

ВИДИ: Ако је недеља Блудног или Сиропусна, певамо и трећи
псалам: На реках вавилонских.. са Алилуја, и остало васкрсно до
канона. Канон васкрсан на 4, Триода на 4 и празника на 6.
Катавасија: празника. После 3. песме кондак и сједален из Триода;
Слава и сада: празника. После 6. песме кондак празника и икос.
На 9. песми певамо Чесњејшују... Светилен васкрсан, Слава: Триода,
И сада: празника. На хвалитним стихире васкрсне 4 и празника са
„славном“ 4. Слава: Триода, И сада: Преблагословена јеси..
Ако је недеља Сиропусна: и после стихира празника говоримо
припеве: Васкрсни Господе Боже мој.. и певамо самогласну стихиру
из Триода дана. Слава, ина стихира; И сада: Преблагословена јеси..и
после отпуста Слава и сада: Еванђелска стихира и први час.
На часовима тропар васкрсан; Слава: празника; И сада:
богородичан часова. После.. Оче наш.. кондак празника и Триода
говоримо наизменично.
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На литургији
Блажена гласа на 4 и Триода песма 3. на 4 и празника песма 9. на
4. После входа тропар васкрсан и празника; Слава: кондак Триода,
И сада: празника. Прокимен дана па празника.

ВИДИ: У суботу Месопусну оданије Сретења не бива, а такође ни
у недељу Месопусну.

МР
Ако се догоди оданије Сретења Господњег у уторак или четвртак
Сирне седмице, овако певамо:

На вечерњи
На Господи воззвах.. стихире празника на 6, Слава и сада: празника.
На стиховње из Триода самогласна дана два пута и мученичан са
уобичајеним припевима. Слава и сада: празника. Тропар васкрсан
и отпуст. Службу светога који је на реду певамо на повечерју или
како старешина одреди.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар парзника три пута. После катизми сједални
празника. Канон празника са ирмосем на 14. А где иде Трипеснец
певамо празника са ирмосем на 6 и из Триода на 8. После 3. песме
сједален из Триода писан после друге катизме. Слава и сада:
празника. После 6. песме кондак празника и икос. На 9. песми
певамо Чесњејшују.. Светилен празника два пута. На хвалитним
стихире празника на 4; Слава и сада: празника. На стиховње из
Триода самогласна дана два пута, и мученична. Слава и сада:
празника. Тропар, јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена празника, песма 9. на 6. После входа тропар празника,
Слава и сада: кондак празника. Прокимен, алилуја и причастен
празника. апостол и Еванђеље дана. У среду и у петак не бива
оданије сретења.

МР
Ако се догоди оданије Сретења у суботу Сиропусну
У петак сирни на вечерњи на Господи воззвах.. стихире празника 3
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и Отаца 3. Слава: отаца; И сада: празника. Прокимен дана и
паримија,а после ње прокимен: Да уповајет Израиљ на Господа. на
стиховње из Триода самогласна дана два пута, и мученичан. Слава:
отаца; И сада: празника. Тропар отаца, Слава и сада: празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника два пута, Слава: отаца; И сада:
празника. После катизми сједални празника. Канон празника са
ирмосем на 8 и отаца на 6. Катавасија: празника. После 3. песме
кондак и икос отаца и њихов сједален два пута. Слава и сада:
празника. После 6. песме кондак и икос празника. На 9. песми
певамо Чесњејшују.. светилен празника, Слава: отаца; И сада:
празника. Велико славословље, тропар отаца, Слава и сада:
празника и уобичајен излазак у припрату и први час и коначни
отпуст.

На литургији
Блажена празника, песма 9. на 4 и отаца песма 6. на 4 После входа
тропар празника и отаца; Слава: кондак отаца; И сада: кондак
празника. Прокимен празника и отаца; апостол и Еванђеље дана
и отаца; Алилуја, празника па отаца. Причастен празника и отаца.
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Месеца фебруара 10. дан

Спомен светог мученика Харалампија

На Господи воззвах..стихире глас 6.
Подобан: Всју отоживше..

Од младости си целог себе Владици посветио, и његовим стопама
си следовао, себе си од сваке страсне нечистоте очистио, и зато се
божанском благодаћу обогатио, тако си исцелења и предивна чудеса
чинио, и мученик си постао, и на сваке наваљене муке си непоколебив
остао, помоћу Онога који се на крсту жртвовао; Њега усрдно моли за
душе наше.

Твоје свето и трпељиво тело је цело клиновима избодено, али није
страдалниче Харалампије побеђено, и када си мрцварен ти си сачувао
душу непоколебану а вољу незаплењену, него се у теби славни жеља за
Божанством богато распалила, и она те је на трпљење сваких мука
поучавала, мучениче и страдалниче и заједничаре Христових страдања;
Њега смело моли за душе наше.

Пострадавши ти си преславну радост и превелику славу наследио,
и вечну радост свештениче преподобни и страдалниче свети си стекао,
као храбри војник си против легија Змијиних ратовао, а потоцима твоје
крви си их благодаћу потопио, и светом молитвом си заиста и мртвога
подигао, па се смело моли за душе наше.

Слава и сада, богородичан подобан тај исти.
Навалили су на мене демони као разбојници и изранавили ме, и

скроз непомичан лежим, Свенепорочна, на путу увек пролазног живота;
Мени треба милост, зато ме брзо посети и полиј вином и уљем моје
неисцеливе ране, и ка добром здрављу подигни ме, да те славим како
доликује, и са љубављу опевам величину твоју, једина Пречиста Мати
и Дјево.
Крстобогородичан
Подобан:

Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, Пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи
напојенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је
јецала и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово
нова тајна?

DAN 23.
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Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Харалампије, 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, глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
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.

Отишао си весело са четама духовним у небеска насеља и блисташ
светлом незалазним, зато ме избави, светитељу, твојим молитвама од
страсти, да бих те опевао.

Твој светли празник сјаји сунчаним даровима, и обасјава све који
те овог дана са вером славе, јер ти си мучениче заиста имењак са
пресветлом радости.

Потоцима твоје крви потопио си слано море неверја, и постао си
као река праве вере, која стварно увек напаја Христову цркву.
Богородичан: Бура грехова и валови недоличних мисли и навала
страсти преко главе ми дођоше, а ти Богородице Дјево твојом моћном
молитвом избави ме.

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

Није могуће испричати сво мноштво чудеса која си учинио, и док
си за живота ходио, и када си ка Богу прешао, дични страдалниче и
мучениче.

Помоћу силе Божије, ти си немоћну навалу безаконика савладао,
као снажан војник Харалампије страдалниче, и као бранитељ Божијег
народа.
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Потоцима крви који су потекли из твога тела сав си пламен
безбожија и ужасну ватру угасио, и зато си поток сладости примио.
Богородичан: Светима си Светога Бога родила Пресвета, и постала си
чисти храм светости, и двери, кроз које је само Хриостос прошао, да
спасе човечанство.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественија вјери..

Постао си страдалниче Харалампије непомична кула цркве и
неугасиви светило целог света, и заблистао си јаче од сунца па одгониш
идолску таму, славни мучениче, зато моли Христа Бога, да нам подари
велику милост.
Слава и сада, 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: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Диван си помазан светом својом мученичком крвљу, и том лепотом
си се украсио Харалампије, зато си страдалницима украс и утврђење.

Твојом храброшћу си, страдалниче, демонске жртвенике порушио,
а сам си храм Светога Духа постао, зато си стуб и углед искреног
трпљења.

У висину су ти руке подигли заступници таме и твоја ребра су,
светитељу, сечивима стругали, али су тиме и тако теби вечно
наслађење обезбедили.
Богородичан: Помоћ моја и песма моја Христос Бог, из тебе је
Пречиста заблистао, превеликом добротом и од првог преступа нас
избавио.

DAN 10.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Угледао си се на Христа, који је ради нас свето и велико страдање
претрпео, зато си и ти дични светитељу претрпио по целом телу
мучење укивањем клинова.

Бог-Реч сабеспочетни са Оцем је хтео да уклони безумље гони-
теља, па је неразумној животињи дао мог говора, и кроз коња наредио
да тебе ослободе од окова.

Када су те проболи роговима, тиме си ранио у срце најгорег
противника земнима, и храброшћу твојом и трпљењем као копљем
богомудри и дични страдалниче.
Богородичан: Предобра, твојим божанским сјајем просвети моју
страстима помрачену душу, и упути ме на стазе спасења, јер си само
ти родила Христа Спаситеља.

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.

Постао си као светило, и светлошћу твога страдања обасјаваш цео
свет, јер си пред мучитељима исповедио име Христово, предивни
страдалниче Христов.

Запаљен огњем божанске љубави, ти си росом вере угасио пожар
неверника, и Христова чудеса си, дични светитељу, показао пред
неверницима.

Желећи бесмртног живота, ти си Харалампије страсне телесне
прохтеве умртвио, и молитвом си мртве подизао, певајући увек Ономе
који те је прославио.
Богородичан: Поколебан сам од навале непријатељских страсти, а ти
ме Мати Божија утврди, јер си родила Извор безстрастија, зато теби
притичем као великом уточишту људима.

Конадак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
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Био си подражатељ благодати свештенства славни, и цркву си
светло украсио светим страдањем, које си за Христа поднео храбро и
радосно, славни Харалампије, светиљко васељене, осветљавај све
крајеве као непобедиви.

Икос:
У свему си се, свети мучениче, угледао на пастира нашег Христа

Бога, који је одлучио да као Јагње дође на земљу, да би грехе и патње
свих примио и понео, а тако си и ти душу за стадо положио, казујући
примером страдање његово; зато данас сви певамо теби песме као
непобеђеном.

Песма 7.
Ирмос: Отроци в Вавилоње пешчнаго пламене..
Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње
бачени орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца
наших.

Дошавши на мучење, огњем си паљен страдалниче Христов, а
постао си као злато чисто, и био си света жртва за Христа.
Росом твојих молитава, светитељу, угашена је пећ највећег безаконика,
и ти избављен си певао Ономе који је то учинио: благословен си
Господе Боже отаца наших.

Оклопом страдања си постао као узвишено дрво, које сенком
заклања верне од пламена греха, па зато кличу: благословен си Господе
Боже отаца наших.
Богородичан: Примила си Радост у пречисто твоје тело, Богородице
Пречиста, зато испуни моје срце весеља, и одагнај Увекдјево тугу мојих
страсти.

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.

Потоцима своје крви натопљен, и лепотом рана украшен, а венцем
победе свето окићен, тако си пред Бога изашао мучениче.

Облаци мука нису заклонили твоју храброст и јунаштво мучениче,

DAN 10.



158

MINEJ FEBRUAR

а противљење гонитеља није помрачило твоје, богомудри, пресветло
трпљење.

Као свештеник и непобедив мученик и храбар војник, постао си
заиста, богомудри страдалниче, вернима тврђава и стуб непоколебиви а
безбожија противник.
Богородичан: Који је све својом Божанском вољом створио, хтео је,
Пречиста, да се усели у твоје тело, да би нас пропале обновио, зато га
у све векове величамо.

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.

Ни огањ, ни мач, ни гоњење, нити смрт, ни патње, ни глад нити
невоље, ни свакојаке измишљене муке, нису стварно могли да те одвоје
од љубави Бога који те је Створио, дични страдалниче.

Сечивима ти је огуљена сва кожа и свучена као смртна одећа, и
тако си страдалниче одећом од крви твоје украшен, зато радосно и
смело стојиш непобедиви мучениче пред Владиком и Богом.

Твој празник је пун радости и даје нам божанску светлост Хара-
лампије; целом свету блиста, а одгони зиму страсти и обасјава све који
те празнујемо, а твојим молитвама очишћење од грехова стичемо.
Богородичан: Смућује ме бура страсти и олуја сласти ме потапа, Дјево
Најнепорочнија, а ти си родила кормилара Христа, зато ми пружу руку
помоћи и спаси ме, јер ти си једина спасење свима који те са вером
славе.
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Месеца фебруара 11. дан

Спомен светог свештеномученика Власија;
Спомен светог великомученика Георгија новог, који је у Сардики,
звани Кратовац, пострадалог за Христа од безбожних Турака.
(служба Георгију писана иза ове службе)

На Господи воззвах.., стихире из Октоиха 3 и светог Власија 3, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Као врх врлина и као темељ верних, као слава светитеља и похвала
мученика, позива свечано све верне на свој свети празник, да га
опевамо као победника, који је Бога на земљи прославио.

Јављањем Христа зачетника саборовања, ти си пошао на сабор
безаконика, и на њин суд си дошао, храбри, и тамо си узео славу
победника, па си сада настањен на небесима, преосвештени Власије.

Од капи твоје крви мучениче Власије, изаткана је прекрасна
одежда цркви, двоструко украшена: светим помазањем за епископа, и
од мученичких патњи румена; њоме се црква одева као невестиним
украсом и пева о Христу као женику.

Слава, глас 4.
Као добар наставник деце и учитељ правоверја, делатном силом

твојих светих речи, привео си побожне жене на подвиг мучења, и
Христом си њихову немоћ укрепио; са њима си и своје страдање храбро
завршио, и у небеском двору се светло радујеш, двоструким венцем
Божије славе украшен, и молиш га са њима да нам подари мир и
велику милост.

И сада, богородичан или 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! Дивим се Милосрдни
твоме својевољном распећу.

На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.

Процвао си постом и светим врлинама, истоименити Власије,

DAN 24.
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процвао си како Давид вели као палма у дворима господњим, и
умножио се као кедар кроз твоје поуке, и као родни виноград у дому
Божијем, у време мучења орезан трпљењем мука, а од плода твојих
подвига излио си нам духовно вино, и када од њега пијемо, радошћу
божанском срца пунимо, и сложно окупљени на свети празник твога
уснућа славимо те и хвалимо, и молимо да због тебе добијемо мир и
велику милост.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је то
Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон прорече,
у срце је рањена.

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 Власије, моли Христа Бога, да спасе душе
наше.

На јутрењи

Канон, глас 4.
Песма 1.

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

Данас љубитељи празника сложно принесимо похвалу Христу,
славећи празник светог Власија, и као Мојсеј певајмо Богу нашем јер
се прославио.

Све приземно је презрео и за Христом жудео, као архијереј и
мученик и пастир, који је на делу дао пример, и поставио је божанску
трапезу и позива нас на гозбу.

Врлинама је овај светитељ живот очистио, и користан сасуд је
постао, за примање божанскога мира и на свето служење, а одежду је
својом мученичком крвљу украсио.
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Богородичан: Твојим Породом Пресвета, цео род човечански је
подигнут из отачког падања, и од праматерње клетве је избављен
Богородитељко Пречиста.

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

Као познат пред Богом, помазан си Духом и научен да свештено-
служиш Христу, а и сам си себе својом крвљу освештао.

Твојим поукама и вршењем твојих дела, ти си постао истинити
мученик и учитељ цркве, Власије.

Постао си углед побожности у цркви Христовој, а твоју свеште-
ничку одежду си твојом крвљу и твојим страдањем украсио.
Богородичан: Када си на земљи пребогатог Бога родила, ти си,
Пречиста, пало човечанство до небеса подигла.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Божанска младицо, цвете неувели, многострадална грано лозе
Христове, богоносни Власије, испуни весеља твога оне који са вером
славе твој спомен, молећи се непрестано за све нас.

Сједален, глас 8.
Подобан: премудрости..

Ти си славни изданак побожности, и силом Духа си постао
рушилац неверја, Власије прехвални, јер си лаж идолополоника
изобличио, и смело си песмом Тројицу проповедао, зато си предан
безаконицима, страдалниче, али си Змију зачетницу зла као звер
усмртио, зато ти сви кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај
сагрешења свима, који са љубављу славе твоје свети спомен.
Слава и сада, богородичан:

Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.

DAN 11.
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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 опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

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

Помоћу Истине као палицом, и ти си попут Мојсеја обману змије
оборио, Власије угодниче Христов, и тако си мучитеља изобличио, а
обновљен народ водио.

Као доброчинитељ и разумнима и неразумнима, и твојим поукама,
ти си их све усвајио код Бога, зато си примио и дар исцеливања.

У долини патње, ти си оче праведно целом у Христу стаду твоме,
речима благодати угушио сво трње безакоња.
Богородичан: Постала си као рај засађен у сред цркве, јер си родила
Дрво Живота, Свеопевана, а када од њега једемо познајемо Христа Бога
нашега.

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

На Божијем пашњаку раширио си пространство стаду твоме,
светитељу, и бого-научен одагнао си лаж са целе земље.

Божијом науком си, дивни светитељу, у вери утврдио стадо твоје,
зато су и свете жене лаж надвладале.

Свете жене утврђене у љубави Христовој, пошле су на подвиге
попут твојих оче, и усрдно се за Христа жртвовале.
Богородичан: Рођеним из тебе Владичице, заиста је навала смрти
умртвљена, јер се види да је тама тим Светлом разорена.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
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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.

Многим ранама си, као украсом, украсио лепоту твоје свештеничке
одежде, и зато си обострано овенчан благодаћу јерарше.

Вером у Христа се окупише свете жене око тебе да са тобом
страдају, и усрдно су у смрт пошле, а ти сачувај све, који са љубављу
славе твој спомен.

Загрејане ревношћу за Христа, мученице су варљиве обмане и
лажи одбациле, и у великим мукама су крвљу својом то све спалиле.
Богородичан: Ти си ми заиста помоћ и песма Богородитељко, и на
тебе сву своју наду полажем, и уз помоћ твоју подигао сам мишицу на
непријатеље моје.

Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Помазањем за свештеника и крвљу мучења, ти си украшен славни
Власије, и блисташ по целом небу и радујеш се, али брини и за нас
који долазимо на твој дан у храм, и у њему теби стално кличемо:
сачувај све нас.

Икос:
Марљиво се окупимо браћо и у храм мученика дођимо, да данас

овога опевамо, и да се због њега благодаћу насладимо, јер он избавља
душе и тела од сваког страдања, као мученик и као преподобан, и као
верни светитељ и бранитељ, свима који му из чисте душе кличу:
сачувај све нас.

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.

Као Давид, и ми ти кличемо са љубављу о, оче Власије, јер си се
на Господа угледао, тако да ниси трага оставио, јер си и ти по води као
по стази, попут Господа, ишао.

Заиста сте мученици навале мука заменили, па се сада сладите у

DAN 11.
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Спаситељевој благодати, јер је ваше чудо више од сваког људскога, да
је крв чудом као млеко постала.

Гледајући храбри одлазак матере на мучење, деца су се вером у
Христа и побожношћу сладили, па су и она ка Владици радосно
похитали.
Богородичан: Радуј се Богородице, свето и освештано станиште
Вишњега, јер се добом даде радост 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.

По псалму си, оче, руке пред лицем Бога подигао, и свештено-
служећи си у крви својој молитве Христу принео, зато си светитељу
чашу спасења испио и кликтао: благословите сва дела господња
Господа.

Удовица је побожно ревновала, и твој свети спомен је верно
славила, Богом обрадовани Власије, јер си јој обећање испунио, а као
и њој, и нама буди добрим даровима у помоћи.
Богородичан: Човекова природа раније осуђена на пропаст због
преступа, стекла је заиста Богородице Рођеним из тебе благослов, и
зато радосно пева: благословите сва дела господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосечниј..
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.

Похитао си Власије, дивни светитељу, на жртву као у рајску
сладост и у њој царство, и тамо на спремљено наслеђе, па се сада
радујеш код Господа.

Духовним мачем си посекао, блажени, гордост сујетних безбожника
који су се подигли на стадо твоје, и твојом крвљу си украсио своју
побожност.

Власије дивни светитељу, моли се заједно са пострадалима са



165

тобом светим женама и са децом светом, за све који те благосиљају и
похвалама овенчавају, и који ти од почетка речи похвалне певају.
Богородичан: У рађању си Богородице девствена остала, као и пре
рађања, а и после рађања; и тако се догодило заустављање закона
природе Владичице, зато те сви величамо.

Светилен
Подобан: Небо звјездами..

Постао си Власије и светитељ и мученик, преподобан и незлобив,
јер си ране Христових страдања носио, а он ти је благодат подарио да
исцељујеш све болести.
Богородичан: Богородитељко Маријо, тебе је Данило унапред описао,
као несечену гору, из које је свети камен одсечен, а који ће уништити
идолске храмове.

Овога месеца фебруара 11. дан
Служба и светог великомученика Георгија новог, који је у
Сардики, звани Кратовац, пострадалог за Христа од безбожних
Турака.

На малој вечерњи

На Господи воззвах.., стихире на 4, глас1.
Подобан: Небеcних чинов..

Лепоту небесних чинова си заволео и привремену славу си као
пропадиву заменио, као бестелесан си, блажени, храбро претрпео
мноштво мука од гонитеља, зато се моли за нас Христов страдалче.
(два пута)

На степеништу вере, славни мучениче, ти си твоју одлучност
утврдио, зато те напади безбожних нису могли никако поклебати; јер
си њине навале безуспешним учинио, помогнут силом Христовом,
богомудри Георгије.

У небеском дворцу сада ликујеш, и веселиш се у слави Христа Цара
свих, зато се моли њему за нас блажени, да би и ми вечно блаженство
примили, са четама мученика, и саборима праведника.
Слава, глас 6.

Ти си војниче наоружао савест побожном храброшћу за страдањем,
и Христове заповести си јасно проповедао, јер си његовом силом
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стварно помогнут, па си претње мучитеља немоћнима учинио, и за огањ
привремени ниси марио, нити за славу на земљи, него си у божанске
дарове наду положио, и ниси погрешио, јер си се са блаженима у
њиним стаништима настанио, па сада стојиш са свима светима пред
Владиком свих, и молиш се да се избавимо од сваког напада
противника, а у будућем животу да се удостојимо да примимо блажено
стајање са десне стране Божије.
И сада, богородичан:

Противник завиди твоме стаду Пречиста, и Злобни се увек радује
јер се нада да ће му оно бити храна, али ти нас Богородице избави да
нас он не провреди, молимо те.

На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Ходите данас сабори православних, да у весељу славимо у овај дан
страдалника Георгија, јер је њега Христос прославио, зато што га је
овај пред мучитељима исповедио.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Какву похвалу и славу да ти принесемо Георгије? Јер си ти
овдашњу славу и част одбацио и презрео, па си зато примио славу од
Христа са мученицима и мудрим девојкама.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Пред Христом сада стојиш са свима светима, и јасно уживаш у
његовој светлости и непропадивој лепоти, зато помени мучениче све
који тебе са љубављу помињу.
Слава, глас тај исти:

Зајахао си на својој крви као на огњеној кочији, и притекао си
непосредно, блажени, ка Пресветј Тројици, где је глас празнични свих
који се веселе Георгије.
И сада, богородичан, глас тај исти:

Погледај Пресвета Владичице са висине на смирене слуге твоје, и
види навалу гордих на православно стадо твоје, и смири горде, а узвиси
смирене, твојим молитвама Богородице.

Тропар, глас 4.
У трпљењу многих подвига твојих Георгије, поднео си смрт и

огањ, а по свршетку твоме у збору мученика примио си од Христа
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венац који не вене, и сада у земљу кротких боравиш блажени, зато
моли непрестано Христа Бога, за све који се са вером клањају кивоту
твојих моштију.

Слава и сада, богородичан, глас тај исти.
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном једин-
ству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

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

Помогнут Духом, ти си страдалниче Георгије, одолео противнику
као војник непобедиви, а оружијем вере си мноштво мрачних духова
победио, и у вери си твој подвиг завршио, и због храбрости си се
великомучениче са свима пострадалима овенчао.

Затворен у таницу, мучениче, ти си у њој божанским поукама
укрепљен, па ниси марио за савете неверника, јер када си пред
безакног судију извођен, и ласкањем и претњама си примораван да се
Христа одрекнеш, ти си презрео маловремено, и зато си јуначки живот
у огњу завршио, и ка Христу си у слави прешао, јер си њега желео.

Сваки насртај демона си савладао, а агарјанске слуге си посрамио,
и твојим трпљењем си јеретике зачудио, а православне и твоје
једноверне си задивио. Зато се сада са четама мученика веселиш, па се
са њима моли Христу Богу за нас, који са вером тебе блажени Георгије
хвалимо и твојим светим моштима се клањамо.
Слава, глас 3.

У подвигу мучења си себе храброшћу прославио, а сабор побожних
си укрепио; твоје знане си развеселио, а демонску силу си разорио;
агарјанске учењаке си посрамио, и народ у Сардики са околнима си
задивио; ангелске силе су се твоме трпљењу дивиле, а ти си чете муче-
ника прославио; са њима си се сада настанио, и десницом Христовом
си овенчан венцем непролазним, јер си себе блажени за њега у огањ
предао, великомучениче Георгије, зато се моли за нас Господу.
И сада, богородичан (догматик):
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер
искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија а родила си без оца
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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.

Вход, прокимен дана и три чтенија.

Читање из Пророштва Исајиних (Глава 43, 9 – 12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно, и сабраће се

кнезови из њих.Ко ће јавити ово међу њима? Или оно што је од почетка
ко ће вам учинити да чујете? Нека доведу сведоке своје, и нека се
оправдају, и да чују: и нека кажу истину. Бићете ми сведоци, и Ја сам
сведок, говори Господ Бог, и Слуга (мој) Којега изабрах, да познате, и
поверујете ми, и разумете, да Ја јесам. Пре Мене не беше другог бога,
и после Мене неће бити. Ја сам Бог, и немдругого осим Мене
спасавајућег. Ја објавих, и спасох, понизих, и не беше међу вама туђега
(бога). Ви сте ми сведоци, и Ја сам Бог. Од почетка Ја јесам, и нема
ко ће из руке моје избавити. Учинићу, и ко ће то отклонити? Тако
говори Господ Бог, Који вас избавља, Свети Израиљев.

Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
Преведних су дуче у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.

Сматрани беше 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
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 свеплодницу прими их. И у време посете
њихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овалдаће људима, и зацариће се Господ у њима ди века.
Који се надају на њега разумеће истину, и верну у љубави остаће Њему:
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета (Његова)
у изабранима Његовим.

Читање из Премудрости Соломонових (Гл.5,15 24 и 6, 1 – 3)
Преведници ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и

старање њихови у Вишњега. Тога ради добиће царство благолепија, и
венац лепоте из руке Господње, јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштитити их. Узеће за свеоружје ревност 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 –
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
каменонетног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопити кагло. 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 од Господа
власт, и моћ од Вишњега.

На литији
стихире глас, 1. самогласно

Сјајни ратник Георгије, у свом славном страдању је горње силе
развеселио, и сада се са њима радује, а нама на земљи весеље даје, да
нов празник славимо: његово славно престављење, да славимо његове
подвиге и трпљење, које је овај блажени за Христа претрпео, јер се
моли се за нас Господу, да стекнемо рајско насеље и велику милост.

Твојим храбрим страдањем зачудио си војске ангела, гледајући тебе
војниче, како се огњеног пламена не плашиш, и мада још млад осуђен
си на огањ, и журили су да те ради Христа баце усред пламена, као
некада три младића, а ти си се сада међу њих настанио, па се моли за
нас Георгије, који твој празник са вером славимо, и кивоту твојих
моштију се клањамо.
Весели се граде Софија са околним земљама, радујте се и веселите се
због Георгија новог јунака који се светлом вером оденуо, и велику
смелост стекао; он се у последња времена подвизавао, и велико
трпљење је показао, када је у огњу живот завршио, као некада славни
апостол и евангелиста Матеј, и после њега велики мученици. Све њих
са љубављу похвалимо и прославимо јер су Христа прославили, а он им
је победу над противницима подарио, и свуда по свету је спомен њихов
прославио, и овога младића је попут њих учинио, и после великог
пламена нам је знамење оставио, јер је мирис угодни костима његовим
је подарио, и нама, због њега Христос дарује велику милост.

Слава, глас 5.
Окупимо се Христоимени народе са вером и љубављу, и певајмо песме
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празника, па сви запљескајмо рукама, због садашњег празника славног
Георгија мученика. Нека се веселе војске небеске, и нека облаци
изливају сладост весеља, као и на дан његовог светог престављења, јер
се тада излила са висине роса над стратиштем, и зачудила мноштво
неверних. Нека се чуде и земља и море, због предивног говора светлог
младића: поломите батинама моје тело и палите тело моје, али се
довека нећу одрећи мога Христа, желим и слатко примам садашње
муке, које ако ми нанесете, више од свега вашег блага ми обећавате. Ко
да се не чуди, и ко да не прослави и опева похвалним песмама његов
предивни подвиг и мирис чудеса из његових моштију? Зато му се
помолимо и овако рецимо: свети Георгије моли се Господу, за нас који
твој дан прослављамо, и кивоту твојих моштију се клањамо, да се
избавимо од сваког напада противника, и да се спасу душе наше.

И сада, богородичан, глас тај исти.
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 6.
Подобан: Все отложше..

Од младости сав си се предао Владици, и за њиме си жудео, зато
си се очистио од сваке страсти и рђавог говора, хвалисања и шалења,
и недоличног дружења, и постао си изузетни мученик, и мада бацан на
муке, ти си остао неклонуо, помоћу Жртвованога на крсту, зато га
усрдно моли за душе наше.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Клиновима су твоје трпељиво тело оковали, Георгије страдалниче
блажени, али душу и чврсту вољу си неукрадиву и непоколебиву
сачувао, и у тамници када си затворен, научио си трпети сваке муке
теби нанете, мучениче и страдалниче блажени, са великим Георгијем
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си имењак и заједничар, зато са њиме моли Христа Бога непрестано за
све нас.
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)

Радост превелику и преславну си због твога страдања наследио,
умољиви мучениче, и часни и непобедиви војниче, јер си војске и
нападе демонске оковима твојим посрамио, и сабор неверних си
зачудио, а верни народ си развеселио и смелост велику му подарио,
зато се моли за нас страдалниче блажени.

Слава, глас 6.
За храбро страдање војниче, ти си побожно савест наоружао, а

Христову науку си јасно проповедао, јер си био помогнут силом
његовом; мучитељеве претње си показао немоћним, и ниси марио за
привремени огањ разгорели, нити за земаљску славу као нешто
неважно, него си на Божије уздарје наду положио, и ниси погрешио,
јер си се у насеља блажених настанио, тамо сада са свима светима
стојиш пред Владиком, зато га моли да се избавимо од сваког насраја
противника, а у будућем животу да стекнемо да блажено станемо са
десне стране његове.

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

Пречиста дошао и у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио,
зато ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски
неућутно кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и
покровитељко и спасење душа наших.

Тропар, глас 4.
У трпљењу многих подвига твојих Георгије, поднео си смрт и

огањ, а по свршетку твоме у збору мученика примио си од Христа
венац који не вене, и сада у земљу кротких боравиш блажени, зато
моли непрестано Христа Бога, за све који се са вером клањају кивоту
твојих моштију. (два пута)

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењу
На Бог Господ.., тропар светоме (два пута)
Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека..
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Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је првосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.

После првог стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Уживање на земљи си мучениче презрео, јер си небеско блаженство
заволео, због тога си везивање и насилну смрт претрпео, али зато ми
данас свети спомен твој празнујемо и са љубављу кличемо: слава
Ономе који ти даде снагу, слава Њему јер те је овенчао, слава му јер
је даровао твојим моштима угодан мирис, и свима исцелење. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Пружи твоје свете руке Дјево Пречиста, којима си носила

Створитеља, по доброти оваплоћенога, и моли га, да избави од
искушења, страсти и невоља, све нас који тебе хвалим; слава њему који
се у тебе уселио, слава њему који је из тебе дошао, слава њему јер нас
је рођењем из тебе осободио.

После другог стихословија, сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Твојој смелости Георгије, задивили су се ангели, гледајући твоје
храбро противљење, и како си на сабору Агарјана одговорио: ништа ме
не може одвојити од љубави Христа мога! Демони се поплашише
видећи тебе о, младићу овенчаног, јер намераваху да те кроз страдање
савладају, али су баш тиме пали посрамљени. Зато Онај Који те је тада
укрепио у светлом подвигу, нека просвети и душе наше. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је

твоје бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина
несагорива и као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник
твој и заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после
рађања као Дјева опет остаје.

После полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премyдрости слова..
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Ти си изданак побожних родитеља, а процветао си из корена
српскога, и вођен Духом Светим оставио си Отаџбину и сроднике у
Кратову, и дошао си у град Сардику, православљем и правдом си себе
украсио, зато ти је старешина безбожних Агарјана позавидео, јер си
њине безбожне савете твојим речима посрамио, стога си у огњу живот
свој завршио, Георгије храбри мучениче, моли Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са вером славе твоје свето уснуће. (два
пута)

Слава, и сада, богородичан:
Певамо ти као небеским дверима и кивоту, пресветој гори и

светлом облаку, као несагоривој купини, духовном рају, позивању Еве,
и великој и светој ризници целе васељене, у којој се догодило спасење
света и опроштај старих сагрешења, зато јој кличемо: моли се Сину
твоме, да подари опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају
Пресветом из тебе Рођеноме.

Степена, први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4.: Праведник ће као палма процветати, и као кедар
на Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Завапише праведници и Господ их услиша од свих невоља
њихових избавиће их. (Пс.33,18)
Еванђеље по Матеју зачало 36.
После 50. псалма
Стихира глас 2.

Дођите сабори православних: старци са младима, уједно и девојке,
сви који живите у граду истоименом са Премудрошћу, и сви из околних
места, па се угледајмо по својој моћи на врлине овог мученика, а памет
мудро чувајмо, ако нам и све тело буде изломљено, јер имамо извесног
Створитеља, који нас може опет светло саставити, да свој назив не
осрамотимо, је се Христовим именом називамо, јер није залуд име воде
по извору; ако се имања и деце лишимо, угледајмо се потпуно на
голуба, и не одвајајмо се од свога Господа, јер сада видесмо овог
војника, који није гласом него делима Христову заповест извршио,
желећи да купи скупоцени бисер којега је и стекао; Зато и ми достојно
поживимо и као на воску у својим срцима његову храброст упишимо,
и клонимо се овде од пута широког, да неби тамо пожелели уквашени
прст и да не чујемо: сва си добра у свом животу примио, него да се
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огрејемо у наручју Аврамовом и са смелошћу Христу узвикнимо:
Господе, ради молитава твога страдалника Георгија удостоји нас
небеских блага, као Човекољубац.

Затим молитва: Спаси Боже народ твој.. и остало.

Канон Богородици са ирмосем на 6 и светога Георгија на 8.
Канон Пресветој Богородици. Његов акростих је: Певаћу похвалу
живоносној младој Дјеви. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Ходећи необичном и немокром стазом кроз море изабрани
Израиљ кликташе: Појмо Господу јер се прославио.

Из давнине духовна лествица и чудесни осушени пут кроз море,
најавили су твој пород Пречиста, којем сви појимо јер се прославио.

Сила Вишњега и савршена ипостас и Божија мудрост из тебе се
овапотио Пречиста и народу се приближио, јер се прославио.

Прошао је из твоје утробе Пречиста, као кроз закључане
непроходне двери, Христос као сунце правде и свету је засијао, јер се
прославио.

Канон светом великомученику Георгију новом. Његов акростих је:
Поп Пеја ти ово приноси. А акростих у богородичиним је: О,
Георгије. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја..
Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом про-
слави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу нови
пут кроз дубину мора начини.

Прослављен си међу светима Христе, Речи Божија, надахни ми
речи и разум ми просвети, да достојно опевам Георгија новог мученика
и да теби непрестану песму певам јер си прослављен.

У тебе се надам мучениче, зато хитам да ти принесем песму, јер
знам љубав твоју и да ћеш ово примити, мада и није достојно због мога
оскудног разума, али је усрдно, па је прими као и Христос две удо-
вичине лепте.
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Ти си свети прешао поприште мучења, и доспео си блажени у
небеско пристаниште, у којем си се сада настанио, па се моли,
богомудри, Владици свих, да одагна сумрак са мога разума, да бих
достојно опевао спомен твој.
Богородичан: О, страшних ли чудеса Пречиста за која чусмо, јер Реч
који је својом руком саздао Адама и из ребра његовог Еву, из тебе се
оваплотио и на крсту прикован био и у ребра је прободен да исправи
људе да не пузе поребарце.

Катавасија по Уставу.

Песма 3.
Ирмос: Поломљен је лук насилника снагом твојом Христе, и
немоћни се твојом силом опасаше.

Као Творац времена, Онај који је изнад сваког времена, својом
вољом саздан је као Детенце из тебе Дјево.

Опевајмо утробу ширу од небеса, због које Адам живи на небесима
и радује се.

Ини.
Ирмос: Једине вједиј..
Ти једини знаш немоћ човечанске природе, а из милости си се у
њу обукао; зато ме опаши силом са висине, да бих ти појао свети
и духовни храме неизрециве славе твоје, Човекољубче.

Ти си православља утврђење и лествица побожности, и давање
чистоте, а верном народу си постао ново весеље Георгије, зато те
светитељу песмама хвалимо.

Још од младости твоје славни, стекао си разум стараца, и све своје
вршњаке си превазишао незлобивошћу и смирењем, и зато си од свих
верних прослављен.

Као велику ризницу и украс цркве, стекао је тебе град Сардика,
али и сва околина и цео свет чули су за твоју борбу, и диве се и веселе
због твојих подвига, па прослављају Господа који ти је помогао, а тебе
блажени славе.
Богородичан: У тебе се Пречиста уселио Очев Сјај и духовним
зрацима свога Божанства одагнао је таму многобоштва, а цео свет је
обасјао.
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Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девcтва..

Од твоје мадости је тебе Творац дивним у лицу учинио, а
унутрашњу душевну лепоту је таквим телу означио, мрзитељи су ту
лепоту хтели украсти, и себи као привремену храну учинити, али те је
Створитељ благи невидиво укрепио, па си злобу Лажљивога посрамио
и све који су њему служили, а слуге Створитеља си прославио; зато се
сада у слави радујеш, и гледаш Божије неизрециве лепоте, где ликују
чете мученика, и где живе сабори праведника; са њима светитељу моли
се Господу, да буду у заједници ваше радости сви који овде славе ваше
подвиге. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Недокучиво и несхватљиво је, богообрадована Владичице, учињена

у теби узвишена тајна, јер си Необухватног зачела и родила, и телом
Одевеног из твоје пречисте крви; са мученицима моли њега Пречиста,
да спасе душе наше.

Песма 4.
Ирмос: Чуо сам Господе за славни твој промисао и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Гле, ево се Богоматер узвисила више свих небеских сила као
божанска гора дома Господњег.

Једина Дјево, ти си мимо природних закона родила Онога који
влада целом творевином, па си се удостојила божанског назива.

Ини.
Ирмос: Гору тја благодатију Божијеју..
Ти си као гора Божијом благодаћу осењена, и такву те је видео
Авакум својим прозорљивим очима, и објавио да ће из тебе изићи
Светац Израиљев, за наше спасење и обновљење.

Ништа те није могло одвојити од Христове љубави, ни затварање у
тамницу, ни претње судија, ни огањ за робове запаљени, нити обећање
пропадиве славе, јер си све то смартао кратковременим.

Пун си био божанске љубави, и храбро си муке претрпео славни
мучениче Христов Георгије, јер си себе из младости Богу предао, и
његове си заповести послушао, и стопама његовим си следовао,
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блажени, и ниси се одрекао да умреш за њега.
Сродинике и земљу си оставио, и у град Сардику си дошао, своје
врлине си са собом носио, и њих си више стицао него нешто друго, а
врлина зна да прослави оне који је стекну.
Богородичан: Рођеним из тебе си укинула клетву са Еве свима
праматере, а целом свету си заблистала благослов Христа, зато радосни
и срцем и устима тебе истиниту Богородицу исповедамо и величамо.

Песма 5.
Ирмос: Господ се показао Исаији као ужарени угаљ, и заблуделима
у тами заблистао као сунце из девствене утробе и даровао им
божански разум и просвећење.

Нека облаци кропе сладост весеља свима на земљи, јер нам је
даровано Дете који постоји пре векова: од Дјеве оваплоћени Бог наш.
Мојем животу светлост је засјала и жалост греховну је разагнала, када
се у последње време без семена из Дјеве оваплотио Вишњи Бог.

Ини.
Ирмос: Бог сиј мира..
Бог си мира и Отац сажаљиви, а дао си нам Гласника твога вели-
ког Савета, послао си га нама да донесе мир; Њиме смо упућени
ка светлости богопознања, и још од ноћи на јутарњој молитви
славословимо те Човекољубче.

Онај који се из давна хвалио преко мере, да ће земљу уништити и
море, твојом храброшћу је мучениче побеђен, и посрамљен је као
Божији противник.

Мислили су слуге Гордога, да ће лажљивим речима уловити
храброга, и ка служењу њима лако га привући, али су бедни
посрамљени заједно са Гордим који их је послао ка њему.

Није могао да издржи поругу гордељиви, него је принудио своје
слуге да изведу Георгија пред судију, надајући се да ће га
застрашивањем себи привући, али се преисподњи уплашио видећи своје
слуге посрамљене.
Богородичан: Хвалимо те Заступнице верних, и као бедем неовбориви,
јер си целом роду човечанском показала спасење, и јер си Бога у телу
јављенога родила, да спасе моју душу, Пречиста.
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Песма 6.
Ирмос: Када чујеш глас мојих молитвeних речи из несрећне душе
моје, избави ме од невоља, јер си ти једини основ нашега спасења.

Човекова природа, која је служила греху, тобом је Владичице
Пречиста слободу задобила, јер је твој Син био као јагње за све нас
жртвован.

Кличемо ти сви као истинској Богомајки: Избави слуге који
разгневљују Бога, јер само ти имаш смелост код Сина твога.

Ини.
Ирмос: Из утроби Јону..
Јона је као плод избачен из уста морске звери, као што је ту и
доспео, а Бог-Реч се у Дјеву уселио, и од ње тело примио, из ње је
дошао и неизмењеном је сачувао; трулежан није постао, као што
је и Родитељку сачувао нетакнутом.

Стајао си мучениче пред судом мучитеља, као јагње незлобиво
сред вукова, али се ниси уплашио ни стрепео од шкргута њиних зуба,
зато те прослављамо и спомињемо твоју храброст.

Гледајући тебе мучитељ како не поклекло стојиш Георгије, и
његове наредбе не сматраш низашта, обузео га је бес против тебе
блажени, и у жељезо те је оковао, па у тамницу затворио, јер је
безумник хтео да те заплаши, али је гордељивац био посрамљен.

Када си био бачен у тамницу блажени, ти си са још већом надом
Богу предао, и славиш Оног који тебе храбри на мучење, а мудрим
речима зинута уста гордих затвараш, због тога си слављен од свих људи
и заувек.
Богородичан: Са небеса ти је дошао Чиста архистратиг да ти радост
благовести и рекао је: из тебе ће Дјево Пречиста изаћи Бог са телом,
за спасење свих који ти са вером певају.

Кондак, глас, 2.
Подобан: Вышныхъ ищја..
Небеску славу си желео, преблажени и многострадални, због тога си
сасекао уздизање персијске преваре, и примивши венац победе,
Георгије, истоимени војниче, са ангелима се веселиш славно, и са
њима се за нас молиш Христу Богу непрестано.
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Икос:
Јаче од сунца је забистао твој свети праник Георгије, и верни

народ просвећује, и одгони потамнелу силу демона, а молитве свих који
те са вером моле испуњава, зато ти и ја бедник притичем и молим из
напаћене душе и срца да добијем ово што молим, и нађем оно што ми
треба: одлазак туге, живот у миру, и грехова опроштај, и да моју савест
очистим од нечистоте, да бих ти увек како доликује певао, и да са
вером кличем, теби који си сада са ангелима на небесима, и са њима
јасно гледаш Христа на престолу недоступном, јер си за њега и крв
своју излио, зато са њима га непрестано моли за све нас.

Песма 7.
Ирмос: У давнини су се младићи показали као најмудрији, када су
из побожне душе благосиљали устима и певали: Најсветији Боже
наш и отаца наших благословен си!

Гледајући у ноћи Јаков као у загонетки Бога оваплоћенога којим се
из тебе светлост јавила свима који су појали: Ти си најсветији Бог
отаца и најславнији.

У теби Пречиста је неизрециво показао знаке силаска и са Јаковом
се борио Онај који се својом вољом сјединио са људима, најсветији
Бог отаца и најславнији.

Омрзнут је ко не проповеда тебе као јединца Сина Дјеве. А теби
најопеванија Тројицо несумњивом вером и језиком кличемо: Најсветији
Боже отаца и најславнији.

Ини.
Ирмос: Отроцы благочеcтию:
Младићи заједно васпитани у побожности, презреше безбожну
наредбу, не бојаше се претње огњем, него посред пламена стојећи
певаху: благословен си Боже отаца.

Да би се твојом светом благодаћу избавим од навале сваког
страшног противника, то ми богато дај свети Божији мучениче, јер ову
молбу са љубављу приносим теби Георгије.

Палењем ватре по твоме телу, блажени, угасио си пламен
надмености гордих и светлошћу си душе верних просветлио, зато
радосно певамо: Боже отаца наших благословен си.

Истинитог Бога си уистину заволео, и твоје природно тело си
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одбацио, и на огањ си се осмелио, зато си и венац победе примио, и
певаш: благословен си Господе Боже отаца наших.
Богородичан: Очекуј душо са висине, од Владике помоћ, јер он може
да те спасе, а немој на земно гледати као неразумне животиње, него се
прени од таме и лењости, па узвикни: Господе, ради молитава оне која
те је чисто родила и твојих мученика, удостоји ме да ти у покајању из
душе певам: најопеванији Боже отаца наших, благословен си.

Песма 8.
Ирмос: Троструко блажени младићи немарише за златног идола, јер
видеше непромењиви и живи лик Божији, па усред огња појаху:
сва саздана творевина нека пева Господу и нека га велича у
векове.

Кроз тебе је виђен на земљи и са људима поживео онај који је
неупоредив по благости и сили. Њему певајући сви верни кличемо:
Нека сва настала творевина пева Господу и велича га у све векове.

Заиста тебе као чисту проповедамо и славимо Богородицу, јер си
родила једнога оваплоћенога од Тројице. Њему са Оцем и Духом сви
појимо: Нека о Господу пева сва твар и нека га велича у све векове.

Ини.
Ирмос: Чyда преестеcтвеннаго..
Прасликом надприродног чуда, беше она пећ орошена, јер не спали
младиће које прогута, као ни огањ Божанства тело Дјеве у коју
урони, зато запевајмо химну: нека благосиља сва творевина
Господа, и нека га велича у све векове.

Ти си тврђава православних, слава побожних и свети принос цркве,
ти си мученика и страдалника искрено радовање, и свима који ти
притичу усрдни заступник, преблажени Георгије, зато се моли за све
који са вером певају: нека благослови сва твар Господа, и нека га
велича у све векове.

Приносим ти ову молитвену похвалу да ме од зала избавиш,
мучениче и страдалниче свечасни, а ти душу моју просветли светлошћу
богопознања, и на Божије стазе ме поведи да бих смело кликтао: нека
благослови сва твар Господа, и нека га велича у све векове.

Заиста си постао мучениче као светило и као свећник, свима који
кроз ноћ живота пролазе, и још си разум неразумних и безбожних
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уплашио па и они кличу: нека благослови сва твар Господа, и нека га
велича у све векове.
Богоородичан: Из тебе је Пречиста процвао цвет који не вене, и
замирисао цело човечанство божанским мирисом из своје природе, Он
који је са Осем бескопетан из тбе је постао у врмену, дјево
Свенепорочна, зато њему у песми кличемо: нека благослови сва твар
Господа, и нека га велича у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Сва си ми жеља, сва си ми сладост, Речи Божија и Дјевин
Сине, Боже богова и Господе, Свети над светима, зато тебе и твоју
Родитељку сви величамо.

Жезал моћи даде се природи пропадивог човека, а то је Реч Божија
у твојој утроби Пречиста. До ада потонулу ту природу је васкрсао. Зато
тебе Најчистија као Богородицу величамо.

Владико прими милостиво твоју Матер која је по твојој вољи, као
молитвеницу за нас и нека се све испуни твоје доброте, да бисмо те
сви величали као доброчинитеља.

Ини.
Ирмос: Таинство странноје..
Видим чудесну и несхватљиву тајну: пећину као небо, Дјеву као
херувимски престо, јасле као сместиште несместивог Христа Бога.
Њега песмом величајмо.

Гласовима песме побожно окупља на празник да твој свети
спомен, блажени, хвалимо и прославимо, а ти је прими мада је и
недостојна, јер тебе имамо као заступника код Христа Спаситеља
нашега, он те је речју својом укрепио, песму теби принети похитах.
Пренеси мучениче Богу молитве и молбе наше, које ти из душе теби
приносимо, да се ми који твој молитвени спомен славимо, твојим
молитвама избавимо од невоља и греховних страдања, и од сваког
искушења.

О, колика је твоја љубав и нада у Христа! Њоме си се чврсто
штитио и имао си је у срцу своме као ограду, зато си ради њега
радосном душом спаљивање претрпео, али си и царство његово и славу
добио коју си и желео, зато не заборави нас који тебе са љубављу
славимо, овенчани и храбри Георгије.
Богородичан: Њега је Отац родио пре звезде Данице, а он је увек и
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јединосуштан са Оцем, и Духом, и једнак на престолу; њега си на
рукама носила као Дете, Дјево Богородице, јер се он у времену из тебе
оваплотио, и ради нас неблагодарних је телом пострадао, али не
божанством. Ми у њега верујемо као уједно Бога и Човека, а тебе Дјеву
исповедамо и после порода Чистом. Њега моли са апостолима и
светитељима и мученицима, за све који ти са вером превају.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Спомен мученика Георгија, процетао је као крин у своме
нараштају, и као дрво изобилан при изворима воде, и свето је заблистао
разним цветовима врлина, и страдањем се украсио, и замирисао је у
душама нас који му светлог лица певамо: радуј се јер си потврдио славу
давних мученика, и једнак венац са њима си примио од Цара свих
Христа Бога, зато га моли, за све твоје певаче. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Ако неко твоју икону не поштује, свенепорочна Богородице, биће

бачен у огањ геенски, као и безумни Арије, а ми Пречиста са љубављу
њу целивамо, заступнице целог света, и са вером те славимо.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Званиј свише..

Био си позван са висине од узвишеног Промисла, када те је жудња
за Богом загрејала, тада си све сласти у овом животу презрео, а хитао
си да извршиш вољу његову, ниси се уплашио претњи мучитеља, и ниси
хтео уживање сласти маловремених, јер си желео оно непролазно, и то
си у вечноме царству и примио: да се радујеш код Христа, кога моли
да спасе и просвети душе наше.

Са небеске висине си помоћ примио богоблажени, а када су те
безаконици у тамницу затворили, тада си и видиво помогнут богомудри,
да претрпиш сваки начин мучења, Христа ради, и опет да га радосно
проповедаш као самопозван, јер си у њега и наду положио, као верни
слуга, и он те није лишио његове помоћи и укрепљења, и блаженства
у становима са четама мученика, јер си се ти војниче усрдно на њих
угледао, и као у ризницу си га у срце примио, тиме блажени ниси
погрешио, него си од Христа венац примио, јер си за њега и пострадао,
зато га моли да спасе и просвети душе наше.

По промислу Вишњег Бога ти си вођен на суд безбожника, и
варљивим речима су те хтели уловити, али ти си изузетно посрамио
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њину лаж и Христово царство си јасно прорповедао и за њега си себе
блажени и у огањ предао, зато ти је Христос помогао и од огња је тело
твоје неповређено сачувао, а твоју душу је у царство небеско уселио,
зато га моли да спасе и просвети душе наше.

Слава, глас 8.
Ходи изабрано Христово стадо и саборе верних, и окупимо се сви

новопросвећени људи на свети спомен преславног мученика Георгија,
који је у граду Сардики заблистао, јер ево пред нама су његове свете
мошти које шире угодан мирис и веру нашу чистом чувају, душа се
његова пак у небеска насеља уселила, и примила уживање у тамошњим
блаженствима, јер што око није видело нити ухо чуло то је Бог
припремио свима који га воле; зато нека се у будуће посраме јеретичка
учења која не верују у васкрсење, јер ево овај и после смрти своје
слепима гледање дарује, и од разних болести пружа исцељење, демоне
изгони, а побожнима помаже против непријатеља, и радосно стоји
пред престолем Владике, и моли се за све који са љубављу његов
свечасни празник славе.

И сада, богородичан:
Чиста Дјево, ти си врата Бога-Речи и нашега Бога Мати, зато се моли
да се спасемо.

Славословље велико, тропар, јектенија и отпyст.

На Литургиjи

Блажена од канона светога, песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7.: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол 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 Луки, зачало 63.
или по Јовану зачало 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 11.
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Месеца фебруара 12. дан

Спомен међу светима оца нашег Мелетија, архиепископа Велике
Антиохије

На Господи воззвах.. стихире из Октоиха 3 и Мелетија 3.
Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Проповедао си, мудри светитељу, Бога-Реч, који се бестелесан
ипостасно сјединио са телом, и који је са Оцем беспочетан, и то је
мимо промене или сливања учинио; Он је двоструко и обема природама
деловао, из којих се састоји и у којима га видесмо, али као једно и
неразделно Биће, тако га ми и у једном и у другом верујемо.

Научен си, блажени светитељу Мелетије закону Господњем, и у
испосништву си постао, као што је писано, попут дрвета које расте
украј воде, и нуди благодатне плодове врлина, а Он ти је просветио
чисту душу, и учинио је потпуно пријемчивом за духовну светлост.

Твоје лице свемудри је украшено као сликано, јер си био као
грлица која воли уздржање; ти си храну презирао, јер си духовну храну
желео Мелетије, коју ти је Христос подарио, јер је он твоје многе
подвиге примио, и ревност којом си горео, а њу си имао и слутећи
страдање за веру.
Слава и сада, богородичан:

Имајући Пречиста молитву неуснулу, и молитву непрестану ка
Господу, ти успавај искушења и укроти валове у мојој бедној души, и у
туги моје срце утеши, млада Дјево молим те, и богати мој разум да бих
те достојно прославио.
Крстобогородичан, глас и подобан тај исти.

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?

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 Мелетије моли
Христа Бога, да спасе душе наше.
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На јутрењи
Канон светоме. Његов акростих је: Објавићу похвале о теби,
свеблажени. 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, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.

Стојећи пред Даваоцем светлости сав обасјан, просветли помрачене
очи моје душе светлошћу разума, и твојим молитвама одагнај маглу
мојих страсти, јер као светитељ имаш смелост пред њим, преподобни
Мелентије.

Бог-Реч који седи у недрима Оца, сапостојећи и исте природе са
Родитељем, поставио те је лично за проповедника његовог божанства,
и једнаког са апостолима једнакога, о, бого-познаваоче Мелетије.

Просветљен божанским сјајем, ти си оче преподобни богословски
проповедао јединородног Сина од Оца беспочетног, несазданог и
вечног, Аријеве истомишљенике и бранитеље си одагнао ограђен бого-
познањем као оружијем.
Богородичан: Родила си, Пресвета, оваплоћенога и од пре бестелеснога
бого-владајућег Бога-Реч, и само си ти од постања света Свенепорочна
једина тога достојна, јер блисташ зрацима чистоте и лепотом девства
и непорочним даровима.

Песма 3.
Ирмос: Утверждеј в начаље..
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.

Имаш свеблажени душу тврђу од дијаманта, и просветљен науком
правоверја ти си гњило мишљење јереси поругао, зато те сви верни
песмама, богомудри, славимо.

По врлинама си налик Христовим апостолима, зато си и њину
власт и престо часно наследио, Мелетије свеблажени, и стуб право-
славља и бранитељ праве вере си постао.

Усиновљен си код Бога, који је Бог-Реч од Бога, и ниси га безумно
унизио међу творевину, него си га прославио као сабеспочетног и
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сапрестолног Оцу, као Створитеља и Творца свих векова, богоугодниче.
Богородичан: У твоје свето тело се Бог уселио и оваплотио, како зна,
Богомати, и спасао нас је својим живоносним страдањем; зато тебе
Дјево као двери спасења исповедамо.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Учећи се дан и ноћ закону Господњем оче мудри, постао си као
родно дрво засађен код вода духовних, ти си Богу непорочно
богослужио, а од Аријеве хуле и Савелијевог неверства си се јавно
гнушао, зато православном вером светитељу Мелетије моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој
свети спомен.
Слава и сада, богородичан:

Кроз тебе, Свенепорочна, налазим исцелење од разних телесних и
душевних патњи и од многих страдања, од болести ослобађање, и у
бедама и тугама ти си брза промена, и хитро избављење, зато са вером
без сумње и жарким срцем исповедам твоје милости Владичице, јер су
људским синовима кроз тебе многа чудеса, и молим те да ме увек
штитиш под твојим окриљем и да ме увек чуваш.
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 опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским 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.

Стварно си био изузетан свештенослужитељ и наследио си престо
врховнога Петра, од Христа рукоположенога; на њега си се вером
угледао, а Сина и Бога живога и Спаса си прославио, јер си науки
Петровој следовао.

Украшен најразнијим даровима свемудри, постао си про-поведник
јединовладајућег Бога у Оцу, и јединородном Богу-Речи, који се јавио,
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и Божанском Духу, јер ти си, преподобни, проповедао Јединицу Бићем
али у Три Лица постојећу.

Васпитан у честитости, бого-зналче, и његовим зраком обасјан, ти
си просвећен сјајем божанског заједништва, и постао си тако бого-
проповедниче цркви друго светло, јављајући просвећење правом вером
свима који ти са вером притичу.
Богородичан: По својој богатој доброти, дошао си да потражиш лик
наш сахрањен страстима, и уселио си се у девствено тело, и од ње си
храм Премудрости Божије начинио, и тако си Милосрдни људе оживео,
и све крајеве света спасао.

Песма 5.
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.

Изобиље сваке недоличне и од злог демона јереси, ти си оче
племенитом душом и светлошћу и најсветијом животом превазишао, и
тврдом вером, побозанлче Мелетије преблажени.

Са великим усрђем си Аријеве истомишљенике одвраћао, а силу
православне вере си, богоносни, утврдио, јер си нам једнога Бога у
Тројици проповедао, свеблажени оче Мелетије.

Постао си сав истинит ученик Најсветије Тројице, јер си славио
Бога-Реч као јединосушног и сапрестолног са Оцем, а Божанског Духа
исте природе са Оцем и Богом-Речи си, свечасни оче Мелетије,
проповедао.
Богородичан: Војске небеске и силе хвале тебе, Пречиста, и сва
поколења човечанска те достојно славе, јер су због тебе једни са
другима сједињени, земни са небескима, и певају Дјево о твоме Породу.

Песма 6.
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.

Потоке јеретичке си исушио, богомудри, и отворио си изворе
истинитих догмата, и постао си непобедиви бранитељ православља, оче
богоблажени.

DAN 12.
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Ти си Аријев мутни и безбожни поток исушио, и водама благо-
датне вере си саборе верних изобилно напојио, а црквене службе
украсио.

Живећи попут светих духова, постао си оче пресветли делатељ и
неклонули браник православља, и учитељ пастирима.
Богородичан: Изреке пророка просвећују душе свих, који православно
певају о теби, јављајући твоје пречисто зачеће, и неизрециви твој Пород
Богоневесто.
Кондак, глас 6.

Уплашивши се твоје духовне храбрости, Македоније јеретик је
побегао, а ми слуге твоје духовне, који смо ти са љубављу дошли,
молитвену службу вршимо, сабеседниче ангела, свети Мелетије, огњени
мачу Христа Бога нашега, којим све безбо-жнике сечеш; зато те
песмама славимо као светиљку која све просвећује.

Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
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.

Тебе је, богоугодниче, свети сабор имао за предстојника, а њих је
Свети Дух са свих страна уједно сабрао, да прославе његово Божанство:
благословен је Бог отаца наших.
Примио си силу заступања, исте славе као и Христови апостоли, и
њину си божанску науку наследио, а на живот њихов се угледао, и
певао си: благословен си Боже отаца наших.

Имајући оштар разум пружен ка бого-познању, ти си јеретичку
кратковидост си исмејао, а учећи побожне ти си кликтао: благословен
си Боже отаца наших.
Богородичан: Као чисто огледало, блиста твоја чистота благодаћу, јер
си постала родитељка Светлости, Дјево и Богородице Пречиста, зато
сложно Рођеном из тебе певамо: благословен си Боже отаца наших.

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.
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Најјасније си поучавао да се слави једно Божанство у Оцу, Сину и
Духу, силу немериву а једно царство, која чврсто чува својства сваке
Ипостаси; њему си певао и кликтао: народи га величајте у све векове.

Постао си светитељу храм и светиња јер све освештавш, који се
старају, блажени оче, да твоје име призову, и који твоју икону из
љубави према теби сликају и са вером певају: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у све векове.

Свештенослужећи си твоје изузетно стадо просветио, и тако си
цркву првенаца одгајио, и постао дар од века прослављенима,
архијерејским и светотајанским службама; са њима Господу кличеш
непрестано: свештеници певајте му а народи га величајте у све векове.
Богородичан: Научени Пречиста о тајни која се у теби збила, и о
жетви која се због тебе догодила, душама на избављење и спасење, са
архангелом ти кличемо и певамо: „Радуј се Богородице“ и верно те у
песми величамо Пречиста, у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Као духован пред Духовним стојиш, јер си њега као Творца свега
и Господа, Реч Очеву и Мудрост суштином и природом истог са Оцем
јасно богословски проповедао, зато не престај, богоречити, да га молиш
за све који тебе са вером хвале.

Видећи тебе благи и Свети Дух у духовним подвизима док си се
још усрдно против противника Духа борио, овенчао те је као
победника, и примио те као достојног, свеблажени оче, и у небеске
силае и војске те је убројио.

Завршио си побожне подвиге, и добро си трку завршио, и правој
вери си побожно научио, зато си, богоречити оче, венац правде од
Створитеља свих примио, и песму над песмама си са сабора учитеља
унапред њему послао.
Богородичан: Дај ми Богородице да кроз буру живота без опасности
прођем, и као добра, укроти навале искушења и страсти, и упути ме ка
врлинама и ка правој стази, да тебе Богородитељку непрестано
величам.

DAN 12.
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Месеца фебруара 13. дан

Спомен међу светима оца нашег Симеона Немање, мироточивог,
српског владара и учитеља;

Спомен преподобног оца нашег Мартинијана;
(служба овоме писана иза службе Симеона Немање)

На малој вечерњи
Стихире на 4, глас 4.
Подобан: Званиј свише..

Примивши Симеоне светлост богопознања, ти си оче просветлио
срце своје, а мрак јереси одбацио, а православну веру као барјак узди-
гао; од кнеза таме си свој народ отео, и правом вером их просветлио,
стога твој спомен достојно славимо, па те молимо, да ради твојих
молитава, Исус човекољубац просвети и спасе душе наше. (два пута)

Као силни војник цара Христа што царује над свима, ти си
противнике вере поразио а свој народ си неповређен од њих сачувао, и
заиста си сваком врлином оче у животу обилан као родна маслина
постао; сада уљем мира свога освештаваш твој спомен Симеоне, свима
који поју и моле те, да молитвама твојим Исус човекољубац просвети
и спасе душе наше.
Надом на вечни живот у светлости и са ангелима, ти си оче Симеоне
од светског сјаја избегао, и крст свој си радосно примио, па за
Распетим ради тебе си пошао, и у путињи оскудној си свој подвиг
поста провео, зато се сада у светлости светих веселиш, а ми твој
спомен дотојно славимо, молећи те, да молиш Исуса човекољупца да
спасе и просвети душе наше.

Слава, глас 5.
Када си, оче преподобни, глас Еванђеља Христовога чуо, ти си сав свет
оставио, а богатство и славу си занемарио, зато си свима кликтао: „
Љубите Господа и наћи ћете благодат вечну; ништа не цените више од
љубави његове, да када дође у слави својој нађете покој са свима
светима“; ради молитава Симеона, спаси Христе и сачувај душе наше.

И сада, богородичан:
Молимо се теби као Божијој Матери, а ти моли њега Благословена,

за спасење душа наших.
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На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..

Богатство на земљи си радосно раздао, па сада Симеоне весело на
небесима примаш награду.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
И ти и син твој сте презрели пропадиву славу, зато сте се божанске
славе заувек удостојили, па се тамо сада за нас молите.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се на постељама
својим. (Пс.149,5)

Молитвама својим код Христа избавите, оци, од сваке беде и
невоље прослављаче вашег спомена.
Слава, глас 8.

Коснути у душе своје љубављу цара свих, Христа Бога, ви сте
лепоте земног царства оставили, и све приземно сте као непостојеће
занемарили, па сте еванђељски за Христом кренули, и добро се у
пустињи подвизавали, где сте смирењем и уздржањем војске демона
уништили, и зато сте се бесконачног живота удостојили, и сада се са
небеским хоровима веселите, па се са њима богоносни оци Симеоне и
Саво молите Спасу свих, да умири свет и спасе душе наше.

И сада, богородичан:
Покров твој Богородице Дјево је духовно исцелење, а ко под њега

притиче, од душевних се невоља избавља.

Тропар, глас 3.
Божeственом благодаћу си обасјан, и по смрти показујеш светост

свога живота, јер истачеш миро мирисно свима, који притичу ка кивоту
твојих моштију, и свој народ си упутио, ка светлости богопознања,
Симеоне оче наш, моли Христа Бога, да нам подари велику милост.

Слава и сада, богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од

тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.

Затим јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон.

DAN 13.
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На Господи воззвах.. узимамо на 8 стихова и певамо стихире на глас 5.
Радуј се Симеоне блажени, јер си познањем Тројице обасјан, и

свој народ си вером у Тројицу просветлио, а помоћу силе крста си
душегубне јереси низложио, и цркве свете си подигао; учио си да се
слави оваплоћени Син, једнак Оцу и Духу; био си правдом и милошћу
украшен, и свим светим делима обогаћен, па сада са бестелеснима
радостан пред Христом стојиш, и са њима се моли, да ниспошаље
душама нашим велику милост. (два пута)

Радуј се Симеоне богоносни, јер си рањен истинском љубављу
Христа Бога, нас ради на земљи странца и од Деве оваплоћенога, зато
си и ти красоте царства омрзнуо, и од рода и чеда се удаљио, а
одласком из света си народ задивио; својим смирењем си демоне
посрамио, а чете ангела си радошћу испунио; са њима сада боравиш,
светлости божанске испуњен и наслађујеш се обилног сјаја, зато моли
оче Христа, да подари свету велику милост.

Преподобни оче Симеоне дивни, у гору Атонску си дошао, и за
углед њеним испосницима си постао, младићки си се у старости
подвизавао, уздржањем и молитвама, и тако си њиву своје душе
обновио и кишом суза је напојио, Тројичну благодат си у њој посејао
и узгајио, и њено дивно станиште си постао; зато је сада гробница
твоја пуна Духа Светога, па излива миро нисцелења, а око ње народ
твој стоји, оче блажени, и моли те да се молиш Христу Богу, да нам
дарује велику милост.

Ине стихире о мироточењу светога
Глас 2. самогласно

Благодаћу Духа напајана гробница моштију твојих, ево излива миро
као реку мирисну, и чете демона духовно потапа, а побожном народу
таму страсти очишћава, и окаљане душе омива, а срца оних што пред
тобом стоје оче, весељем напаја, па те моле, да се твојим молитвама
Господу, избавимо од душегубног утапања. (два пута)

Твоје телесно родитељство си духовном синовству покорио, и свом
сину младићу си, Симеоне, у старости у пустињи послушник постао,
стога си га и у гробу као жив послушао, и посланицу његову си са
љубављу примио, и миро моштију твојих, што га испрва задржаваше, си
богато своме народу излио, а ми га са вером захватамо, и богатимо и
тело и срце и душу, јер их њиме освештавамо, па величамо вас што
прослависте Христа, дивног у својим светима.

Господар све твари, који је воду из сувог камена источио и суштину
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природе претвара како хоће, својом силом је и насликао на зиду твој
лик и обличије, који је из сувог креча постао мироточив, Симеоне оче,
и као давно непокорног Израиља, тако сада твој покорни народ
задивљује, и као Мојсеја, тако и твога угодника прославља знацима и
чудесима.
Слава, глас 6.

На свечани празник твога светог спомена, Симеоне оче блажени, са
љубављу су верни окупљени, достојно те славимо и говоримо: Радује
се, јер си у почетку свом народу трње јереси искоренио, а лозу
православне вере засадио; Радуј се, Тројице поборниче, цркава ктиторе,
сиромашнима даритељу; Радуј се, узоре смирења и туђиновања учитељу,
јер си пролазно царство одбацио, а испоснички си у пустињи поживео,
па се сада са ангелима код Христа веселиш, и са њима се њему за нас
молиш, 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 чтенија преподобног
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 бесмрт-
ношћу. 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.

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
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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. Правед-
ник 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 литији
Стихире самогласне глас 4.

Блажен си ваистину Симеоне оче дивни, јер си се заиста на
савршенство младића еванђелски угледао, зато си своје богатство
сиротињи раздао, а крст свој си богоношче узео, и тако си за учитељем
пошао, земаљско са небеским заменио, пропадивим богатством си славу
непропадиву радосно платио, и сада са четама ангела на небесима у
изобиљу царујеш са Христом Богом, кога моли оче преподобни, да се
од сваке саблазни змијине избаве сви, који твој спомен славе на земљи.
На небесима си обасјан светим сјајем Пресвете Тројице, Симеоне
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увекслављени, и божанском силом си узвишен, а на земљи миро
исцелења истачеш, и њиме обогаћујеш све који ти са вером прилазе, а
стојиш пред престолем Христа Бога нашега, од којега си оче обожен,
па га моли за све који са вером твој свети спомен славе, да се од
разних искушења избаве, и да се спасу душе наше.
Глас 4.

Разишли сте се по свету као извршитељи еванђеља, зато сте и
отачаство и род свој оставили, али сте и по смрти живи, а свој народ
у ствари нисте напустили, јер сте се Божијом вољом из туђине међу
своје вратили, зато је и црква Божија весело мошти ваше примила, и
радује се, јер је њима њима украшена, па се духовно исповеда и говори:
показала се красота моја више од сваке лепоте, зато велича душа моја
Господа, јер ми даде двојицу светих: сина са оцем, водитеље цркве као
невесте, и утврђење вере, почаст мојих потомака, гле Сава преславни
као узвишена глава архијерејима, и Симеон дивни и многопевани, пут
у небеса су душама начинили, а у недра моја се ипак телесно
настанили, зато приђите празникољупци, да сваког посебно и оба
заједно похвалимо, једног што је царство оставио, и као у пустињи
испостника, смирењем узнетог и мироточивог; другог као пустиње
васпитаника, као мученика у подвигу, као апостола проповедањем, и
обојицу што се изврсно потрудише, и у свему Христу угодише, те се
њему слободно моле да се спасу душе наше.
Слава, глас 5.

Затрубимо трубом песме, позивајући сада све на достојну похвалу
богоносних отаца; цареви и кнежеви да се диве искреним слугама свију
Цара, што су кнеза таме смирењем сурвали; Зато се пастири и учитељи,
преподобни и постници, и сви окупите па похвалите: оца, као првога
учитеља вере, и реку милостиње, а тужнима утешење, и милостивог
свима болеснима; а сина, као молитвама богоданог и млеком поста
отхрањеног у изврсног пастира и учитеља; Обојицу као вође свога
народа, и топле ка Богу молитвама заступнике, зато их похвалимо и
овако рецимо: О, оци и пастири добри, Симеоне преподобни, и Саво
свештени, ви пред Тројицом сада стојите, па се помолите да се спасу
душе наше.

И сада, богородичан
Дело Германа Патријарха.

Затрубимо песме у трубе, јер се обратила свецарица Мати и Дјхева
са небеске висине, и благословима овенчава све који њу хвале. Нека се
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окупе цареви и кнежеви, и нека запљескају са песмом Родитељки Цара,
који је од раније робове смрти ослободити човекољубиво одлучио;
пастири и учитељи окупљени похвалимо Пречисту Матер Доброга
Пастира, као златни свећник, као облак светли, као ширу од небеса, као
духовни кивот, као огњени Владикин престо, као златну посуду са
маном, као закључане двери Бога-Речи, као свих хришћана уточиште,
тако је у побожним песмама похвалимо и рецимо: палато Бога-Речи,
удостоји нас смирене царства небеског, јер ништа није немогуће
заступању твоме.

На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Небесних красота сијањем, духовно си оче просветљен, и све што
је красно на земљи си оставио, и место свега си Христа стекао, кроз
трудове поста Симеоне њега ради, ти си подвиге у пустињи окончао,
стога твој светли спомен песмама славимо, и кивот твој свети са вером
целивамо, молећи се, да молитвама твојим Господу, добијемо светлост
живота вечног.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)

Доласком светих моштију твојих, отачаство твоје се обогатило, и
света твоја црква њих примивши као мироточиве, њима се украсила, и
све верне сазива, да твој светлоносни и свети спомен празнују, па им
молитвено говори: дођите љубитељи празника и захватите миро као
потоке исцелења, које даје свима који му са искреном вером долазе.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Видећи где се пророчке речи испуњавају, и ми рецимо: Праведници на
веки живе, и од тебе је Христе, награда њима. Гле, оца и сина, по
смрти су више но живи и хваљени, јер један се мироточив јавио, а
други цео нераспадив замирисао; обојица су тобом Вишњи, просла-
вљени, обојица дивним чудима испуњени и силом твојом прогоне зле
духове.
Слава, глас 3.

Православља искрене проповеднике и као у цркви пресветле
звезде, Симеона првога бранитеља вере, и Саву истинитог учитеља и
служитеља јевађеља и тумача Христових свештених тајни, обојицу
песмама похвалним славимо, јер они јаче од сунца засјаше на своду
вере, и науком су као зрацима људе у ноћи незнања подигли, јер су
плеву зловерја почупали, и народ свој у у правоверју одгајили, и њиву
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православљем богато засејали; Они су у истинитом винограду
Христовом грозд сазрели, па чеда своја носе као род праве вере на
лозама, од којег верни једући на весеље се окупимо и њима се
помолимо: Симеоне богоносни, Саво свештени, српска похвало и
украси, пастири и учитељи, молите првопастира и учитеља Христа, да
подари душама нашим велику милост.
И сада, богородичан:

Без семена си од Духа Светога, а по вољи Очевој зачела Сина
Божијег, који је од Оца без матере пре свих векова, а ради нас је без
оца из тебе постао, и телом си га родила, и као дојенче га млеком
хранила, зато не престај да се молиш, да се избаве од невоља душе
наше.

На благосиљању хлебова
Тропар, глас 3.

Божаственом благодаћу си обасјан, и по смрти показујеш светост
свога живота, јер истачеш миро мирисно свима, који притичу ка кивоту
твојих моштију, и свој народ си упутио, ка светлости богопознања,
Симеоне оче наш, моли Христа Бога, да нам подари велику милост.
(два пута)

И Богородице Дјево.. (једанпут)

На јутрењу

На Бог Господ.., тропар светога (два пута),
Слава и сада, богородичан васкрсан.

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 прве катизме, сједален глас 8.
Подобан: Премудрости и слово..

Желео си оче, милостивог Бога милостивим ка теби учинити, зато
си милостиво срце стекао и милостиво си бедне обдарио, мудро си
пролазним богатством на веки непролазно купио, које сада радосно
примаш, Симеоне богоносни и свеблажени, зато моли Христа Бога, да
подари опроштај сагрешења свима, који с љубављу славе твоју пресвету
успомену.

DAN 13.



198

MINEJ FEBRUAR

Слава и сада, богородичан:
Тебе као Дјеву, и једину међу женама која си бесемено Бога у телу

родила, славимо сва људска поколења, јер се огањ Божанства у тебе
уселио, па као дојенче храниш Творца и Господа, зато те ангелски и
човечији род достојно славимо, и о твоме пресветом Породу сложно
певамо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који се
са вером клањају пресвето Рођеном из тебе.

После друге катизме, сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој Спасе..

Као јутро боголепно твоме народу си заблистао, а дубоку таму
јереси ти си оче одагнао, и душе њихове си вером просветлио, стога
твоја црква обасјана, мошти твоје чува, и данас поји у твој светли
спомен, Симеоне, а Христа велича. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Поведи нас на пут покајања, неискусобрачна и благословена
Маријо, јер увек скрећемо на беспуће зала, и гневимо преблагог
Господа, а ти си уточиште очајним људима, и Божије станиште.

После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости слово..

Светску власт и светске лепоте си као снове варљиве оставио, и у
пустињи се Атонској са сином настанио, где сте разумно стадо Господу
сабрали, и као пресветла светила његова постали, смирењем их
предводећи, и тако их просветљујући, зато вас са љубављу хвалимо и
спомен вашег уснућа величамо, молећи вас: Богоносни оци, Саво и
Симеоне, молите Христа Бога, да паству вашу у миру свезом љубави
сачува.

Слава и сада, богородичан:
Једнога си од Тројице Дјево надприродно зачела, и њега си чудно,

неизрециво и недокучиво родила, и тако си човечанску природу поново
са божанском сјединила, јер је у давнини изгнана; зато смо окупљени
јер смо Рођеним из тебе спасени, па следујући твојим речима
Свенепорочна, како доликује ми те славимо, а ти моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима, који тебе славе као Матер његову.

Затим степена, први антифон 4. гласа.
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Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)

Све што дише..

Еванђеље по Матеју, зачало 43.

После 50. псалма
Стихира, глас 6. самогласно.
Данас је Симеоне твој пресветли спомен преславно заблистао, па
позива нас љубитеље празника на похвалу славе Христа Бога нашега,
а ми ка кивоту твојих моштију хитамо, и дарове исцелења од твога
мира примамо, и тебе преподобни славимо, а ти имајући слободу, мир
измоли душама нашим.

Пресветој Богородици, са ирмосем на 6, глас 8.: Воду прошед јако
сушу..
И два канона светоме на 8. Његов акростих је: Ја недостојни
Теодосије, певам теби оче Симеоне.

Први канон светога. Његов акростих је: Ја недостојни Теодосије,
певам теби оче Симеоне.
Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Лици Израитељстији..

Кад је народ Израиљски сувим ногама преко Црвеног Мора
прешао, и мокру дубину прогнао, а тристо коњаника подављених
у њој видео, са весељем је певао: појим Богу нашем, јер се
прославио.

Ревнујући као Тезвићанин ти си хулне јереси истребио, и са овима
истреби и моје срамне помисли, твојим молитвама Христу, да те са
смелошћу похвалим, Симеоне богоносни и увек блажени.
Када си сјајем пресветле Тројице, преподобни оче, обасјан, мрак јереси
си напустио а свој народ си из таме неверја извео у светлост
богопознања, Симеоне богоносни и увек блажени.

Од Бога у вери оснажен, ти си јеретичку охолост оборио, а снагу

DAN 13.
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цркве верних си подигао, и свој народи си научио да славе Христа као
јединосушног Сина Оцу, и Духу равночесна, Троицу нераздељиву а у
једном Божанству.
Богородичан: Украшена лепотом благодати, ти си Благословена
надразумно родила Реч Очеву, телом јављеног по милосрђу неизре-
цивом, и неокаљана Дјева си и после порода остала.

Други канон, светоме о изливању мира из светих моштију његових
из његовог светог кивота. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Посјечениј несјекомаго пресече..
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.

Беспочетна Речи Божија, даруј ми речи знања, јер ти Христе имаш
богато милосрђе и безброј твојих дарова, па да и ја избегнем душевни
мрак и очистим скверну мога разума, те да достојно опевам твога
угодника.

Стекли смо те оче Симеоне, као богосветлог светилника, што
светлошћу богопознања људе своје обасјава, јер си и таму јереси прво
одагнао, и сада миром из моштију твојих свима миришиш, зато твој
светлоносни спомен празнујемо.

Врлином вере сјајиш оче, и реку милостиње си из срца твога
сиротињи источио, зато и потоке мира изливаш, чији токови веселе град
Божији, и твоју цркву, у којој твој спомен празнујемо.

Кивот моштију твојих Симеоне, постао је кладенац исцељења, који
точи миро мирисно, и којим срце моје умиј, молим те, да постане
мирисан пред Христом, и разум мој развесели, да твој светлоносни
спомен опева.

Као два светила, ви сте чудесним сјајем вере свој народ
просветили; проповедањем Бога-Речи сте мрак јереси од њега одагнали,
и сада га од варварске најезде и сваке несреће, Саво и Симеоне, својим
молитвама избавите.
Богородичан: Познавши тебе Богомати као пресветли храм Божији,
заиста узвишенији од свега створеног, Симеон твој угодник, је на земљи
светли храм у твоју славу Пречиста подигао, у којем спасавај све, који
те чистим гласовима славе.
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Катавасија: По Уставу.

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.

Из зависти због твоје побожности, и због мржње брата на тебе, ти
си у тамницу затворен, где ти се попут мученику Георгију Божији
ангел, оче, јавио, тешке ти окове раскинуо, и из смртоносне јаме те
Симеоне, извео.

Негодује сујетни и плача достојни, због твоје љубави према Богу,
и као Каин по нарави, поново је покушао да те убије, зато је мноштво
иноплеменика против тебе скупио, али си им ти уз помоћ Господа
копља окренуо, и тако их Симеоне, победио.

Онај што је теби мрежу припремио, у исту се сам уплео, јер је Бог
освету своју на њему учинио, и као некад у мору фараона, тако је и
овога у води реке потопио, а тебе је оче, Господ достојно прославио,
јер си се у њега уздао.
Богородичан: Само си ти за пороке недодирива, и нечистоте ниси
Дјево Пречиста имала, него си станиште небеских блага постала, јер се
у тебе Христос уселио, као у светињу пуну врлина, Најнепорочнија,
зато га моли, да се твојим молитвама и ми избавимо од порока.

Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса разумом..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.

Још је Давид тебе блаженим човеком назвао, а и од нас си сада
хваљен, јер савете нечистивих ниси Симеоне примио, и пута
безаконика си се клонио, а закону Господњем си се учио, и као дрво
плодовито засађено и благодаћу Духа заливено си постао.

Као делатељ, мирисне плодове врлина си Христу принео, од кога
си благодат примио, па сада оче миро истачеш, зато се твој спомен
светли у векове прославља, Симеоне богоносни, похвало људима
својим.

DAN 13.
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Псаломски си, Симеоне, као палма вером у Христа процветао, и
као кедар си оче, православљем чеда твоја умножио, и миром моштију
твојих помазујеш оне који спомен твој са љубављу славе.

Све красоте света чувственог си духовним разумом оче богомудри
превазишао, и у вишњи живот си душом прешао, где се са ангелима
веселиш, и изливањем мира твога људе своје радошћу напајаш.

Стојећи пред великом Светлости и њеним зрацима обасјани, у сјају
пребогатих лепота, душе слугу својих просветлите, Симеоне и Саво, да
достојно опевамо ваш светли спомен.
Богородичан: Млеком дојиш Дјево Храниоца свих, који се без измене
родио из твога тела пречистог, и држиш на рукама Сведржитеља, који
пропале у трулеж опет обнавља, зато нека и нас сазида непоколебиве
у вери, моли га.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

По нарави и делима си други Авраам постао, украшен милошћу и
вером, тако си и ти из отечества и од рода изишао, јер си Бога
послушао, и у туђим земљама си њему угодно поживео, стога је и теби
Авраамов удео подарио, где сада примивши то радујеш се, а кивот
моштију твојих истаче миро исцељења, и весели потомство твоје који
ти поје: Симеоне, оче богоносни, моли Христа Бога, да грехова
опроштај дарује свима који са љубављу славе спомен твој.

Слава и сада, богородичан:
Када дође да суди целом свету Владика и Творац свих, уброј мене

суђеног у десне овце, и избави мене непотребног слугу твога крајње
таме и сваке муке, молим те, да благодарно величам богатство твоје
доброте Свенепорочна Богородице, и да ти радосно кличем: моли
Христа Бога, да ми подари опроштај сагрешења, јер си ти нада мени
слуги твоме.

Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре твојего образа..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по твоме
лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја сила
и похвала.

Сјајем нераздељиве светлости Божаства трисветле Тројице, ти си
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Симеоне народ твој просветио, и њеном помоћи си оче, вукове
јеретичке одагнао, кличући: слава сили твојој, Господе.

У души својој си имао оче преподобни, јединство вере и наде и
свезу љубави, и милостив и прав срцем си се показао, и стога је теби
као праведнику Светлост истине заблистала, и постао си заједничар
вечне Светлости и весеља.

Лепоте недокучиве си зажелео, зато си у свету све добро уредио,
затим си супругу и чеда оставио, а богаство и царство си оче презрео,
крстоносно си пустињу наследио, и за Христом се са сином у њу
удаљио и кликтао: слава сили твојој, Господе.
Богородичан: Оживи ме заступнице свих верних, јер си постала Мати
Бога и Творца свих и Сведржитеља, који је примио наш лик,
Свенепорочна, и спасао га од пропасти и смрти и божанском славом га
прославио.

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

Гостољубљем си налик на Аврама, а милосрђем и милостињом
сиротињи подражавао си Симеоне Јова, био си очи слепима, ноге
хромима, а као отац сирочадима, и свима си био милостив, јер си
узвишеније од свега тражио.

Савршенство евангелског младића си заволео, зато си богатство
своје сиротињи разделио, владавину државом си напустио и за Христом
си пошао, зато ти је на небесима ризница дарована, из које миро као
богатство, Симеоне, изливаш.

Од твога милосрдног срца, издашном руком миомирно миро сада
сиротињи изливаш, да се народ твој, оче преподобни, помазује, који
твоје врлине похваљује, јер то је награда теби оче, за твој живот.

Вером си процвао као рајски крин, и постао си као маслина која
милост излива, и као скривена ружа си процветао подвигом, па
мирисом светог мира цркву твоју испуњаваш, и миришиш свима
људима.

Лепоту пропадиве славе сте презрели, а од света и владавине сте
побожним размишљањем утекли, и испосништвом се у пустињи
просветили, зато Симеоне и Саво, обасјајте појце вашег празника,
молитвама вашим.

DAN 13.
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Богородичан: Тебе су Богородице стекли твоји угодници, Сава и
Симеон, као славну помоћницу, јер су храмове јеретичке уклонили, а
цркве у славу Бога свих и Сина твога су подигли, у којима, Пречиста
Владичице, и заступнице хришћана, спасавај све који теби поје.

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.

Постао си славан у животу земног царства, богатством и силом,
али си тај живот за испоснички заменио, и сиромаштвом си оче постао
налик Христу Цару на земљи оваплоћеном, стога те је он многим
дарима обогатио.

Пролазно и непостојано си оче заменио са постојаним и вечним, а
привремено и пропадиво са небским, где се са агнелима ликујући
радујеш, зато за нас, служитеље твога спомена, Симеоне моли се.

О, добре ли трговине твоје! О, премудре ли размене: јер си
пропадивим богатством вечно откупио, и земну власт си са вишњим
царством разменио, у коме сада, оче, веселећи се, Христу за нас моли
се.
Богородичан: Као истинску Богородицу сви те знамо Пречиста, јер је
из тебе рођен Бог-Реч виђен и проповедан у две природе, и воље, и
својевољно си постала Мати Христа Бога, богоневесна.

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.

Чувши од Давида како Бог говори: Смирите се и познајте, да сам
ја Бог, ти си Симеоне царство метежно, оставио и у пустињи се
смирено и уз пост настанио, да како треба познаш Бога, и од њега да
будеш познан.

Ми твој народ смо те добили као пресветло духовно светло, зато се
веселимо, јер смо твојом вером просвећени, и због изобилног светог
мира нама, од твојих светих моштију, ми се Симеоне радујемо.
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Слушасмо испрва за твоја дивна дела и да си славу цаства презрео,
а сада гледамо преславна чудеса, где зид осликани са твојим ликом из
сувог креча, попут моштију, миро истаче.

Таквом те је славом прославио, и таквим чудесима све задивио, и
такве ти почасти на земљи оче, Христос подарио, који богате дарове
даје љубитељима својим на небесима: што око није видело, и што се
исказати не може.

Прешли сте у живот непролазни, и у радост непропадиву, у весеље,
заиста над разумно, Симеоне и Саво, јер делима угодним сте од
пролазног света одбегли, а духовни живот сте добили.
Богородичан: Чудно је зачеће у теби млада Дјево, чудно је и задив-
љујуће и надразумно рођење из тебе, којим се из давнине од Бога
удаљено човечанство са Богом сједињује, и у првобитну лепоту се
обнавља.

Песма 6.
Ирмос: Бурја мја многих согрешениј мојих..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.

Научен Симеоне небеском премудрошћу, ти си земно презрео као
да ни непостоји, па си се у пустињу постом уселио, и Богу се свагда
исповедао, уз њега се оче, љубављу привијао, и тако си радосно
поживео.

За живота светског, искусан у војевању, ти си над противницима
многе победе однео, а у монашву си молитвама и смирењем чете
демона духовно победио, Симеоне оче, у обојем хваљени.

Надањем оче на надразумну славу, и блаженство у рајској лепоти,
и светлости духовне радости, ти си радосно у пустињи и усрдно са
сином поживео, зато се са њиме код Христа Симеоне, у векове радујеш.
Богородичан: Моли за нас Сина твога, Господа и Бога, Пречиста
Владичице, јер он сведржитељном силом о свему брине, и у немоћно
тело се из тебе Свенепорочна Дјево оденуо, за добро људи и као
Човекољубац.

Ини.
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.

DAN 13.
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Мада си од многих служен, ти си хтео да служиш, и мада пребогат,
ти си заиста хтео оче убог да будеш, тако си се добром изменом
изменио, да се псаламски може рећи: Ово је измена деснице Вишњега.
Себе си храмом Божијим начинио, а цркву његове Матере си са твојим
сином у Гори Светој подигао, коју си замирисао миром твога светог
тела, а њу су сада украсили твоји побожни синови, што спомен твој
празнују, и гроб твој обновише.

Делима врлина си животворно дејство од живоначалне Тројице
примио, јер по природи мртав гроб је посредник без заборава постао,
и као животочан се сада јављаш, због твојих нескривених врлина,
Симеоне, у потоцима твога светог мира.

Најпре је благодат Свемогућег Духа место у теби нашла, која сада
кивот са твојим моштију чини мироточивим кладенцем, из њега оче
славећи тебе, захватамо благодат, Симеоне преподобни, иноцима украсе.

Постали сте Симеоне и Саво као непомични стубови цркве
Христове, јер ви сте као прах јереси потрли, а народ свој у веру праву
узвисисте, зато сте суграђани ангела постали, и са њима певате: Свет,
свет, свет су Отац и Син и Дух Свети.
Богородичан: Он који вољом све држи, и царује на веки над свима,
Христос Бог се из тебе Богомати оваплотио, и мада по Божансву
нестрадалан, мене ради је на крсту прикован; а страдање попут његовог,
су твоји угодници желели, и зато су царство земно оставили, и
испосништвом се са њиме разапели.

Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас исполнив..

На земљи си ангелски живот заволео, зато си светску власт и сав
свет оставио, испосништвом си Симеоне за Христом пошао, ка си своје
омиљене апостолски водио, кличући: љубите Бога, јер он љуби нас.

Икос:
Понизио си себе оче, због Пониженог за нас до распећа и смрти,

крст испосника си понео, и тиме си врага који се хвалисао да ће свој
престо утврдити на облацима оборио, јуначки си на охолог устао, зато
те је Христос, велики дародавац, веома прославио; пред њиме сада
стојиш, па као отечествољубац помињи, да од напада противника
сачува стадо твоје нерастурено, и знаменуј свој народ помазањем
миром, и учини да твојим молитвама Симеоне, губитељ душа од њих
побегне, апостолски води миљенике твоје који кличу: љубите Бога, јер
он љуби нас.
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Песма 7.
Ирмос: Спасај во огњи аврамскија 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.

У старости си као младић зажелео да ходиш тесним путем, и стигао
си у ширину раја до дрвета живота, где се сада у блаженству радујеш,
па се моли Христу, оче Симеоне, да и ми до тога стигнемо.

Даровима сиротињи на земљи ти си оче преподобни Богу позајмио,
који ти је на небесима даровао удео праведних, а на земљи те је учинио
њиним узорем и са ангелима једнаке славе.

Држећи Христове заповести и његовом љубављу обасјан, ти си сјај
света оставио, и од вреве светске си се оче у пустињу склонио, да би
се у Господу поучавао, па си тако надсветску тишину добио.
Богородичан: О, колико су изнад разума твоје похвале Дјево Пречиста!
Јер ти си Бога зачела, Сведржитеља, Творца и Господа. Зато те сви
нараштаји људи и вође бестелесних духова хвале, и сви те као Матер
Божију непрестано славе.

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.

Добра пријатељ сиротих и убогих, милостив и дружељубив према
њима постао си, зато си се доброте Божје удостојио, и земљу добрих
си наследио, откуда и нас сада, Симеоне, веселиш, миришући нам
потоцима твога светог мира.

Сведушно си Христа заволео и зато си његове заповести држао, као
река ти си милосрђем суве од беде богато напојио, и тиме си свој
спомен узвеличао, а гробницу моштију твојих си оче, миром обогатио.
Он који је у пламеној пећи росу излио, и чини да из суве палице цвет
израсте, диван је Господ у својим делима, и да твоја икона на зиду
насликана из сувога креча, Симеоне, мироточива буде, је он учинио.

Твојим безмерним смирењем, ти си гордога и подигнутога
безмерним хвалисањем, на земљу сурвао, и сада штитом молитава
твојих, заштити од злобе његове људе своје, Симеоне, уљем мира твог
знаменујући оне што поје: Благословен Бог отаца наших.

Од вашег првог светлог живота оци, светлија је сада и часнија
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ваша успомена, јер сте постали Симеоне и Саво, ризница доброте и дом
милости, истински сте прослављени и достојно хваљени.
Богородичан: Твојим огњеним сјајем просветли моје мрачно срце, јер
си на земљи родила Сунце духовног истока, којим се просветливши
Богомати твоји служитељи, Симеон и Сава, они су свој народ на западу
обасјали, и научили их певати: Благословен Бог отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си побожној деци
сишао и тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела
благословите и појте Господа.

Од телесних лепота си као од сна побегао, духовне лепоте да до-
бијеш си пожелео, зато си у Гору Свету Симеоне отишао, и сина свога
си као вођу кроз подвиге духовне имао, и у жељи се ниси преварио.

За јединим Путем што води у живот си жудео, па си тако светске
красоте занемарио, и зато си надземаљско наслеђе стекао, одакле
просветли душе твојих појаца, јер си, Симеоне, удостојен Светлости
неизрециве.

Свога сина си стекао као сунце на земљи по врлинама, па његовим
речима, оче, просветљаван, удостојио си се да будеш као звезда
пресветла, и са њиме стојиш пред Христом Богом, па га молите оци за
нас, који хвалимо спомен ваш.
Богородичан: Који је од Оца јединородан, и из небића је по Очевим
савету све створио, ти си га божански родила као беспочетну Реч
Божију, а он је ради нас телесан Човек постао, зато тебе као
Богородитељку православно исповедамо.

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.

Као јутро и као сунце, твој је спомен заблистао, и срца верних
просветлио, јер си оче наследник светлости и дана постао; и тамо где
сада боравиш, помени све који те славе и певају: децо благословите,
свештеници појте, а народе величајте Бога у све векове.
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Као њиву духовну, ти си своју душу засејао милошћу ка ништима,
и одтуда си добро уродиле плодове, у житнице вечног живота оче,
сабрао, и од изобиља небеског богатства твога, мирисним миром на
земљи чеда своје помазујеш.

Твој вољени Сава, прекрасан душом као нови Јосиф, тебе је оче
попут новог патријарха нама новом Израиљу донео, али не из робства
Египатског, него из Свете Горе, и у земљи твога народа те је за
утврђење, мироточивог положио.

Твоја велика Црква као божански рај изгледа, јер има оче гробницу
твојих моштију, па разним цветовима многих врлина твојих, чудесним
миром процветава, и мириши прослављачима твога спомена Симеоне,
појући: децо благословите, свештеници појте, а народе величајте Бога
у све векове.

Ваши гробови у туђини су вашим испосничким телима освештани,
а земља ваша је благословена доласком моштију ваших; цркве ваше су
украшене изливањем мира и мирисне су постале, светим миром од
Бога, којим све нас спасавајте.
Богородичан: Отвори ми Пречиста Богородице двери светлости, јер си
ти народу у тами Христом као неописивим светлим сунцем правде у
телу описаном заблистала; његовим лучама су Сава и Симеон земљу
свога народа обасјали, и вером у њега су их усинили.

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.

Био си велик у милости и доброти, зато си постао као син
наследник великих и надразумних добара и очевих ризница. О, широке
ли твоје дародавне руке! О, узвишеног ли дара, којим те је Христос
прославио, оче Симеоне.

Родитељки Једнога од Тројице си цркву свету подигао, где твоје
мироточиве мошти дају исцељење вернима који им долазе, у њој ми
твој народ славимо оче, спомен твој, а Христа величамо.

Оптерећени гресима и наклоњени страстима, ми теби оче, прибега-
вамо, и тражимо разрешење од обојег, а ти као изабраник Владике
Христа, твојим молитвама подигни нас из душегубних падова.

Сада твој свети празник служитеље твоје освештава, јер ти си оче
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светим животом поживео, и да стекнеш светлост светих си се
удостојио, зато удостоји нас да добијемо део твога наслеђа, и не
прекоревај на због величине мољења.
Богородичан: Једнога од Тројице си Мати постала, зато се са смелошћу
моли Сину твоме, да слуге твоје спасе од мучитељког насиља плена и
робовања, и да подари мир и спасење свима који те величају.

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.

Доласком најпре моштију твојих, ти си отечество радошћу испунио,
јер те је Симеоне као заступника код Бога стекло, и спомен твој сада
славимо радосно, јер смо обогаћени уљем мира твога.

Као стуб висок и моћан, као доброг бранитеља и љубитеља
отечества, христоимени твој народ те је стекао, па се од напада
противника оче, и од сваке злобе, молитвама твојим Христу, Симеоне,
избављамо.

Примањем ваших моштију, цркве ваше на земљи су обогаћене, и
душама на небесима цркву првенаца обасјавате, у њој се Симеоне и
Саво, као учитељи са апостолима као и као саиспосници са препо-
добнима за нас молите.

Пред великим престолем стојите, па погледајте на људе своје, и
примите наше мољење, па мир од Христа нашој земљи измолите, а
деспоту нашем нека подари победу над против-ницима, и у правој вери
нега га утврди са нама.

Преподобни и преблажени, богоносни и богомудри, равноапостолни
и чудотворци, пастири и учитељи, многохваљени и многоименити
дични оци Симеоне и Саво, од нас ову песму примите, и слуге своје
спасавајте.
Богородичан: Ослободи ме од пламена огњеног, јер си надаразумни и
неиздрживи Огањ родила, који је дошао да баци на земљу огањ разума,
којим твоји угодници запаљени Богомати, са љубављу за њиме следују.

Светилен
Подобан: Духом во свјатилишчи..
Божанском благодаћу оче просветљен, ти си свој народ обузет мраком
јереси просветлио, и одрицању га од сјаја светског својим примером
научио, зато те са љубављу Симеоне мудри славимо, инока похвало.
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Слава, други:
Као два светила на духовном своду, ви земљу свога народа вером
просветљујете, и зато спомен ваш часно служећи славимо, а Пресвету
Тројицу прослављамо, јер је она вас двојицу светих, Симеоне и Саво
прославила.

И сада, богородичан:
Ко год твоју икону Богородице не поштује, отићи ће у огањ Геене,

као и безумни Арије, а ми јој се Пречиста са љубављу клањамо и тебе
заступнице целог света са вером славимо.

На хвалитним, стихире на 4, глас 2.
Подобан: Јегда от древа..

Када си на земљи праведно поживео, ти си ризница врлина постао,
дом отворен си за свакога љубављу имао, сирочадима си као отац, а
сиротињи си заступник постао, и непресушни извор милости, због
Христа, Речи Божије из милости јављеног на земљи, јер си његове
заповести сачувао, стога си сада примљен оче Симеоне у царство
његово, и сада се радујеш.

Када промисао Вишњега теби удео предаде, да први бранитељ
цркве у отечеству своме будеш, подвигом си јереси одагнао, и
одушевљено си цркве Богу подизао, у вери православној си народ свој
утврдио, и зато свети твој спомен славимо, а ти се моли Симеоне, да
се молитвама твојим Христу у дан судњи од мука избавимо.

Када си се љубављу према Христу коснуо, ти си лепоте царства
оставио, и радосно си за њиме пошао, и усрдно си у пустињу стигао, у
њој си богоугодно поживео, а сада у телу имаш духовно дејство, и мада
мртав у гробу, као жив се показујеш миро точећи, њиме народ свој
освештаваш, Симеоне, и зато си украс отечеству своме.

Као звезда што јутро најављује, тако сјајиш преподобни оче народу
своме, најпре си им јавио духовно јутро, Христа Бога, и вером у њега
си их јаче од сунца просветлио, а сада их заклањаш од злодела вражија,
и од сваке буре и беде их избављаш; зато твој спомен оче служимо, а
Христа Спаса хвалимо, што је тебе Симеоне прославио.

Слава, глас 8.
Са светим похвалама спомен твој, преподобни оче, служимо, а ти

радошћу испуни прослављаче твога јунаштва, јер си се као Давид
владајући земљом, ка Богу разумом веома узнео, али си царство
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оставио, и за Христом си пошао, и у Гору Свету си дошао, и тамо се
са сином испоснички подвизавао, и очи душевне си просветлио, и
светлост си Симеоне постао, па си ка Сјају незалазном преминуо, и
тамо сада са сином пред Христом стојите, зато у својим молитвама
њему ваше стадо помените, да га сачува од погубних вукова.

И сада, богородичан:
Владичице прими молитве слуга твојих, и избави нас од сваке

невоље и туге.

Затим: велико славословље, и даје се братији и народу уље из
кандила светога Симеона-Немање. Уз то се певају стихире:
Глас 4. самогласно:

Приђите љубитељи празника, приђимо и ми братијо, јер је
пресветли спомен оца нашег заблистао, приђите са љубављу служећи
па овако рецимо: Радуј се, светла похвало вере и јереси победитељу;
Радуј се, мироточиви оче богоносни, па Бога нашега цара свих моли, да
нас избави од саблазни злога и да спасе душе наше.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)

Заиста је ваша смрт, оци преподобни, пред Господем часна постала,
јер сте као бестелесни, а у телу пропадивом, невидиве врагове кроз свој
подвиг победили, зато вам поколења православних поју, а нарочито
часна стада инока, што сте их побожно окупили у манастирима, у
којима спомен ваш похваљују Симеоне и Саво, и моле вас, да се вашим
молитвама Христу, сачувамо од сваке напасти, јер је у њега велика
милост.

Слава, глас 6.
Приђите сабори православних, у свечасни храм богоносних отаца,

да псаламски сложно песму прославитељу њиховом певамо: говорећи
„диван си Боже, у светима својим“, и свакоме од њих посебно а и
скупа кличимо: Радуј се, преподобни Симеоне, земаљски анђеле и
небески човече; Радуј се Саво, учитељу равноапостолни и свесвештени;
Радуј се, заступниче и похвало христоименитог твога народа; И сада
када пред Христом стојите, усрдно се њему оци молите, да од сваке
беде нас да избави, и да спасе душе наше.

И сада, богородичан:
Утеха си тужнима, и промена болнима, Богородице свеопевана,
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зато спаси место ово и народ, јер ти си помирење зараћених, и мир
онима у бурама, једина заступнице вернима.

На литургији

Блажена од канона 4. глас, песма 3. и од канона 8. гласа, песма 6.
Прокимен, глас 7. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Галатима, зачало 213.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Марку, зачало 37.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овога месеца фебруара 13.
Служба и преподобног оца нашег Мартинијана

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

Дођите да песмама као ливадским цвећем овенчамо Христовог
подвижника, који је изникао као дивни цвет светог раја, јер је заиста
на овом свету био као јагње православља, лепота чистоте, жртва вере,
слава уздржања, зато је примио венац непролазног царства.

Имајући блажени Мартинијане у срцу своме огањ Светога Духа,
њиме си сагорео нечисту намеру девојке, а демона си ранио његовим
мачем; насрнуо је на тебе, али је заиста исмејан и посрамљен,
најнечистији.

Против напада демона си, преблажени, заиста прави огањ запалио,
јер си вечни огањ на уму своме имао, и тако си распаљене страсти
своје сасвим угасио, а ноге си твоје, оче преподобни, на камену
поставио, и на њему кућу сазидао; по туђини си оче пролазио, и својим
се трпљењем овенчао.

Слава, глас 2.
Радуј се света и дивна палестинска похвало, јер си нам као сунце

пресветло заблистао, и сву силу демона си спалио, када си, блажени,
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огњем своје ноге попекао, јер он ти је и у горама, и у пустињама и на
острвима свако искушење подметао, тако ти је и у пустињи жену
послао, и на стени у мору хтео је кушач да те искуша, мудри оче, зато
о, Мартинијане победниче трипут блажени, Христа непрестано моли за
нас, који са вером твој спомен славимо.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..

Ти си, Пречиста, грозд сазрели необрађено у телу уродила, а када
си га на дрвету крста разапетог видела, плакала си и нарицала: Чедо
моје који сладост изливаш, да се свако пијанство страсти уклања,
Доброчинитељу, ти због мене, твоје родитељке, излиј свету утеху јер си
милосрдан.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 6. Самогласно.

Украшен одећом чистоте, и просвећен молитвама Богу, имао си
Христа живога у себи, рођенога из Дјеве, зато за украшеном женом
ниси марио, нити си сласти телесне прихватио, него си усрдно у сред
распаљеног огња стао, јер си огањ у срцу имао, и разбукталим огњем
си привремени огањ страсти сагорео, а пламен геенски си угасио; зато
се моли Мартинијане блажени, да се и ми избавимо свепогубног и
вечнога огња.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је то
Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон прорече,
у срце је рањена.

Тропар, глас 8.
Пламен искушења си потоцима суза угасио, Мартинијане оче

блажени, и морске таласе и нападе звери си обуздао, кличући:
најславнији си, Свесилни, спаси ме од огња и буре.

На јутрењи
Канон, глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..
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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.

Дођите да сложним светим песмама и са вером похвалимо данас
Мартинијана, православног испосника, јер се часно по вери подвизавао,
и зато је венац победе од Христа примио.

Неклонуло си оче ограђен Христовим страхом, и зато си страх од
демона као муњом одагнао, јер си им био страшан прехвални оче у
трпљењу и уздржању, а у привиђењима си непоколебан остао.

Спасоносном силом Христа, ти си налет демонског искушења лако
избегао, када ти је дошла женска, оче преподобни, коју си спасао, тако
што си због ње Оснивача зла ранио.
Богородичан: У своме телу си Пречиста без мужа носила и Дјева и
Мати си међу женама непропадиво сачувана, јер си Духом Светим Сина
Божијег у телу своме зачела, и њега си по вољи Бога Оца бесемено
родила.

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.

Уздржањем тела си мрско зло као блато опрао, и стекао си,
преподобни, чистим разумом стазе праведних, јер си гладак и греховни
пут избегао, оче мудри.

Укрепио си твоје срце и распалио га страхом и љубављу ка
Господу, јер си тело твоје својевољно палио огњем правим, и тако си
и нама мудри показао одбрану од неугасивог огња геени, оче
преподобни.

Повредио си тело своје огњем који све гута, и постао си и
подвижник ованчани, јер си трпљењем мука ранио противника, и
очистио скверне помисли, преподобни, и убелио их Духом и остао
телесно девствен.
Богородичан: Зачеће је неискусомужно, а рођење неизрециво,
божанско, и надразумно, тако се Бог мимо природе родио. О, какав ли
је твој пород! Колика је чистота твоја! Јер се тобом појавио мени Бог,
а на изглед као слуга.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Овај твој преподобни, Господе, у своме испосништву је многе
подвиге усрдно учинио, имајући помоћ твоју Христе Боже наш, он је
демоне савладао, и молитвом је њину слабу гордост сасекао, зато те
молимо, спаси душе наше.

Слава и сада, богородичан
Подобан.

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.

или крстобогородичан
Подобан:

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: 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.

Умртвљен је мучитељ и стваралац лажи, и победа је примљена,
надом на победу је демон оборен, и силно и сасвим је погажен ногама.

Јаком вером у Господа си све отрпео, али си своје стазе исправио,
и на стени морској се преподобни, настанио, и без покривача лежао и
као на небо си се на мало стрво попео.

Твоје честите стопе твојих ногу си, прехвални, за трку пружио, и
из земље у земљу си прелазио, и бежећи од града страсти ти си у
бестрастије доспео.
Богородичан: Остала си и после порода Дјева Свеопевана, јер се
беспочетни Бог из тебе јавио и дошао; постао је Човек, и зато његову
икону целивамо.

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

Нашао си двери врлина, а замку демона си, преподобни оче,
поломио, и зато си постао живота мога заступник, и вођа моје душе,
коју потапају велике буре.

Због силине твојих молитава примио си дар Божији, и све чиниш
светитељу пречудно, и спасаваш и избављаш из дубине и од буре
страсти душе наше.
Богородичан: У две си природе, а у једној Ипостаси био, и као
савршен Човек се Господе оваплотио, али без мешања, и зато створени
по твоме лику, Божија-Речи, није пропао.

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.

Божијом силом си прехвални, своју душу укрепио, и ограђен надом
у њега ниси се уплашио да пређеш дубину која се неда препливати, али
си светитељу спасен, јер су те делфини пренели.

Твој живот је и ангеле зачудио, а демоне посрамио, и људе
просветио, јер си чак и жену блудну спасао, и на стазу испосништва је
упутио.

Попут твојих напора и светих подвига, мудри, такав је заиста и твој
прелазак достојанствен био, јер си целомудријем победу над демонима
однео, а уздржањем си га као змију усмртио.
Богородичан: На теби су стварно закони природе постали немоћни,
Дјево Пречиста, јер си девствена остала и када си Реч Божију као Бога
и Човека родила, са Оцем и Божанским Духом сапрестолнога.

Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Као искусног подвижника побожности. и славног својевољног
страдалца, пустињског житеља и отшелника, у песмама достојно похва-
лимо, Мартинијана свеславног, јер је он ђавола сатро.

Икос:
Са краја на крај света чуо се глас о твојим дивним врлинама, и о
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твојим светим подвизима, јер си још као млад, зажелео да живиш у
пустињама, и увек си певао Христу псалме и молитве, и дан и ноћ си
растао у подвигу и сузама; твој си живот чисто завршио, и храбро си
вођу зала посрамио, и као змију га уништио.

Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
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.

Монаховањем је себе од светског живота сачувао, и много хитајући
је градове и земље честито пролазио, зато нас Мартинијан поучава да
без туге певамо: благословен је Бог отаца наших.

Истрајним путовањем ти си мудри био налик Павловим путова-
њима, а вођен си љубављу коју си стекао током твога уздржања, тако
си постао туђин у овоме свету, прехвални, али си код Цара небеског
прослављен верно.

Завршио си твој испоснички живот, и као ученик Христов Духом
Светим си сазнао о одласку твоме из тела, и певао си са душом
сиреном: у руке твоје, Владико, сада мој дух и душу предајем.
Богородичан: Дајући воду живу из извора Христос ју је излио, када се
у твоје свето тело, Преславна, уселио, али је и несливен остао, и све
је непропадањем напојио, који са вером кличу: благословена си, јер си
Бога родила телом.

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.

Свукавши чулну одећу телесне немоћи, и узевши одећу храбости и
вере, девојка је као испосница кликтала: тебе величам Исусе у све
векове.

Заиста се девојка усрдно радује, на камену Христовом утврђена, и
постом и вером силно наоружана, и у песми је кликтала: тебе величам
Исусе у све векове.

Одрекавши се од пропадивог, и поставши удеоник небеског и



219

непропадивог, ти си, богоносни оче, свети живот завршио, и венац
примио и узвикнуо: тебе величам Исусе у све векове.
Богородичан: Боже свега који си сишао на земљу из милости и
милосрђа, и рођени из Дјеве, спаси све који певају: сва дела певајте
Господу и величајте га у векове.

Песма 9.
Ирмос: Что о тебје велија и преславнаја..
Каква је то о теби велика и преславна тајна, Адамова кћери и
Узвишеног Мати? Јер само си ти вернима ка Богу неокаљани мост,
зато тебе сви верни неућутним песмама Богородице величамо.

Превазишао си оче законе поста, и заблистао си у сваком уздржању,
у бденим молитвама, уједно и постом и чистотом и побожношћу, зато
те је Христос, који те је овенчао, на крају страдања свима објавио.

Достојно си се пред Богом јавио, јер си се добрим подвигом
подвизавао, сваку животну бригу си као терет одбацио, и тако си оче
велику и тешку пучину овог живота препливао, и прешао си у тихо
пристаниште, и тако си трку светитељу завршио.
Богородичан: Заиста си само ти, Богородице и Увекдјево, хришћанима
вођа и заступница покајаних грешника, јер из тебе је заблистало свето
избављење; са њиме ти, како доликује и са вером, песму завршавам.

Светилен
Подобан: Небо звездами..
Желећи ангелски живот, ти си се у пустиње удаљио, и телесне стасти
си покорио, и тако си, богоносни Мартинијане, равноагнелан постао.
Богородичан
Подобан:

Постала си Дјево као гора осењена, коју је давно у виђењу
предсказао свети Авакум, и као честар богат и пун млека, како те и
Давид назива.

DAN 13.
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Месеца фебруара 14. дан

Спомен преподобног оца нашег Авксентија

На Господи воззвах.. стихире из Октоиха 3 и светога 3. Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Напредовањем у испосништву, Авксентије, примио си као урод од
Бога да лечиш болести, и да демоне одгониш, призивањем Христа са
вером, и пун силе и божанске благодати Духа, ти си, свеблажени, њоме
као кормилом вођен, стигао у пристаниште.

Очишћеног срца, постао си обогаћен благодаћу исцелења и чудеса,
јер си нападе страсти и таму и олују телесну одбацио, и своју душу си
светлом учинио, зато си међу монаштвом заблистао, па молиш
Човекољубца за све који те хвале.

Умножио си, светитељу, талант теби поверен, и марљиво га
обради: сејао си са сузама, али зато сада жањеш оче у радости, и
стварноо си многоструку радост и утеху пожњео, зато имаш смелост код
Владике, па се моли за све који ти певају, богоносни Авксентије.

Слава, глас 8.
Дело Анатолија.

Чиста мудрост Светога Духа уселила се у твоје чисто срце,
свеблажени и преподобни оче Авксентије, и учинила те је силним
прогонитељем злих духова, и не само то, него и лекарем од подмуклих
болести, ти си стекао смелост код човекољубивог Бога, зато
непрестаном молитвом твојом ослободи нас и од душевних и телесних
патњи.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
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 Авксентије. Постом, бдењем и молитвама небеске
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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

Канон. Његов акростих је: Побожну песму певам светом Авксентију.
Дело Тефаново. 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.

Узрастио си у љубави ка Богу, оче Авксентије, и оставио си светску
љубав, богоносни, зато си постао погодан сасуд дарова Духа.

Својом вољом си примио оче Авксентије на себе благи јарам
Господњи, и земљу си обрадио врлинама, и залио је сузама, дични оче.

Удаљио си се од метежног живота, и твоју душу и разум си уз Бога
усрдно имао, а силним постовима, си на земљи као бестелесан
поживео, оче свеблажени.
Богородичан: У теби се сада види Владичице, недокучиви богочове-
чански силазак Христов, јер се он као Бог и као Човек из тебе
Пречиста родио, да би моје биће обновио.

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.

Помогнут силом крста ти си навале демона савладао, а замке њине
си поломио, и испосништвом си њине насртаје победио.

Ангелски си живот на земљи следовао, у чистим молитвама и
бдењима усрдно и истрајно ти си оче Авксентије поживео.

Ти си Авксентије сладости сматрао као смртни отров душама, па
си прохтеве уздржањем умртвио, богомудри и преподобни оче.
Богородичан: Онај који ме је у почетку као човека од праха саздао,

DAN 14.
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ради мене се телесан ствара у твоме телу Свенепорочна, да би стари
пад човеков исправио.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Све си земно оставио и мада телом у свету, ти си душом
сабеседник ангела био; све си страсти тела умртвио, и постао си
блажени угодник Тројице; зато исцељујеш патње болесних, и речју
својом благодатном демоне одгониш, богоносни Авксентије, моли
Христа Бога да подари опрошја сагрешења свима који са љубављу славе
празник твој.

Слава и сада, богородичан
Подобан:
Ти си као облак разумнога сунца, и божанске светлости светило
позлаћено, ти си неоскверњена и несаблажњива, свенепорочна
Владичице, ти моју душу помрачену од слепила страсти, просветли
зрацима безстрашћа, молим те, и укаљано моје срце уми потоцима суза
покајања, па ме очисти од блата мојих недела, да бих те са љубављу
призиво Богородице Увекдјево: моли Христа Бога да ми подари
опроштај сагрешења, јер си ти надање мени слузи твоме.

Или крстобогородичан
Подобан:
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 опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

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

Садејством, оче, Светога Духа и благодаћу постао си побденик над
злим демонима, зато кличеш Авкеснтије: слава сили твојој Господе.
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Молитвом си себе блажени оградио од потока безакоња и заштитио
се од метежа, али си се достојно напио из потока рајске сладости, оче
свеблажени.
Као богоносан ти си веру и љубав ка Богу узгајио, и до небеске висине
божанског усвојења си се подигао кличући: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Познали смо тебе као родитељку телесног Бога-Речи, и
заиста те сви верни називамо Богородицом, приносећи одговарајући
назив свакој ствари.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи свјет мој 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.

Близину саблазни, оче, која је уз твој пут живота, ти си оштроумно
и неповрђен прошао и са душом чистом.

Твој живот је свети а вера православна, и уздржање дивно, а твоја
наука је помешана са благодаћу Авксентије.

Ревносном вером си кроз живот прошао, привремено си надишао,
а за оним што је вечно си, оче, увек стремио.
Богородичан: Имајући исправну веру, пуну науке, ми тебе, Пречиста,
Богородицом сви називамо, и са љубављу те прослављамо.

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.

Твој живот те је, оче блажени, сином светлости и дана учинио, јер
си заиста побожно живео, а животног Бога-Реч си као светило у свету
имао. (два пута)

Сазнање о смрти твојој, и о граници живота, ти си оче чудно
унапред сазнао, и прешао си ка Премудрости Ипостасној.
Богородичан: Верујемо у тебе као храм Божији и палату, посуду,
свећник и таблицу, која је изнутра написана, из милосрђа оваплоћенога
Бога-Речи, Свенепорочна.

DAN 14.
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Кондак, глас 2.
Подобан: В молитвах..

Насладивши се уздржања, богомудри, жеље телесне си обуздао и
показао се осветљен вером; зато си као дрво по сред раја процветао,
Авксентије, оче свештени.

Икос:
Ко може испричати твоје подвиге, или патње твоје, оче, које си на

земљи поднео? Због божанског блаженства ти си закону Господњем
следовао, и његовим наредбама си послужио, па си тако борбом нама
нови Јов постао; у свету си дошљак постао, и на земљи као странац
био, али си испосништвом и вером процвао, и бдењем си чистоту
изучио, Авксентије оче и свештениче.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии..
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.

Коснут божанском љубављу Владике, ти си сваку жељу срца твога
ка њему неклонуло управио, кличући: благословен си у храму славе
твоје Господе. (два пута)

Просветљен зрацима Спаситељевим, ти си свемудри, трајно
изобличио заступника таме, и победио си господара поднебесја,
кличући: благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Створитељ и Бог је хтео да давно пропалу човекову
природу обнови и узнесе на боље, зато се, Пречиста и једина
Најопеванија, уселио у тело твоје.

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.

Сав ка Богу окренут, отресао си страсне телесне прохтеве, и
примио си дејство чудотворења, певајући: благословите сва дела
господња Господа. (два пута)
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Постао си страшан за демоне, јер си имао Христа као помоћника,
и јер си његов крст узео и за њиме следовао певајући: благословите сва
дела господња Господа.
Богородичан: Појавио се архангел са песмом и објавио рађање из тебе
Пречиста, још и неизрециво зачеће и спасоносно свету, зато сва дела
благословите и појте Господу.

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.

Крштењем својим си себе потпуно обећао обожењу, и тај лик си
сачувао у себи чист и достојан, оче блажени, зато си са весељем
настањен у трисветлој Светлости.

Сада оче гледаш не у загонеткама нити у огледалу Бога, Творца
просветлења, него лицем ка лицу, свемудри, јер си удостојен богови-
ђења и надразумне Светлости.

Пошто имаш велики смелост код Цара свих, оче, моли га да избави
све нас који сада твој спомен служимо, од сваке невоље, да те сви
прославимо.
Богородичан: Ослободи ме окова мојих сагрешења, Дјево Богородице,
јер си родила Извор доброте, једина богоблажена, и испуни ме утехе да
те достојно величам.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Светских телесних уживања, као од нечистоте си се удаљио, и
гладовањем си тело увенуо, а снагу душе своје си обновио, оче
преодобни, и обогатио се славни славом небеском, зато не престај да
се молиш Господу за све нас.
Богородичан
Подобан:

Надсуштаствени Бог-Реч, сједињује Ипостас са телом, савршен и
душом и телом, и Бого-Човек као један са две непомешане природе,
долази Пречиста из тебе; Он је обожио природу коју је примио, зато те
је заиста као Богородицу прославио.

DAN 14.
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Месеца фебруара 15. дан

Спомен светог апостола Онисима

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

Данас прослављамо свети спомен светог апостола Онисима, и
песмама га хвалимо, јер је благодаћу и због вере усиновљен код Бога,
и препорођен вером Павловом, и као Божијег мученика.
Истовремено си избегао мудри, робовању обмани, и постао чедо Божије
по благодати, Духом Светим и вером Христовом, и убројан си међу
свете и прехвалне ученике Павлове, као прикладан Онисиме.

Преко светог и свехвалног Павла си постао ученик Бога-Речи, и
проповедник и апостол, Онисиме трипут блажени, зато си и троструки
венац од Христа примио: као свештеник, као проповедник и као
страдалник си дивно њима украшен, апостоле прехвални.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Жезлом твога заступања, Богородитељко Пречиста, одагнај звериње

страсти моје бедне душе, па ме мирно упути ка вечном животу, и
светом стаду изабраних твојих оваца присаједини ме.

Крстобогородичан
Подобан:
Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све у рукама, на дрво крста си телом разапет!

Тропар, глас 3.
Апостоле свети Онисиме, моли милостивога Бога, да опроштај

грехова дарује душама нашим.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Блажени, избави ме од робовања
страстима. Теофан. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова..
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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.

Просвећен божанском и светлом благодаћу Спаситеља, и ти моју
помрачену душу просвети, блажени Онисиме, молећи Христа као
човекољубивог Бога.

Павловим блиставим зрацима обасјан, славни, ти си маглу незнања
Бога срећно избегао, а Христу си, свеблажени, благодарну песму певао.

Постао си обожен свештенослужитељ, преблажени, блистајући
светлом Светога Духа, и свуда си прошао, бого-блажени, побожно
објављујући Христа.
Богородичан: Украшена лепотом врлина, Богомати Пречиста, ти си
надразумно зачела истинитог Бога, који је божанским врлинама и нас
обасјао.

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

Извору божанске воде си уста приоближио, и из њега се као из
бистрог потока напио, и из њега си лице свете цркве, славни, напојио.

Сједињен са најсветлијим духовним сјајем, ти си светиљкама по-
божности и светоносним зраком проповеди срца верних јасно про-
светио.

Павловим оковима ти си одрешен од окова робовања лажи, и
слободе благодати си удостојен, и Син Божији си постао, и као свети
наследник се показао.
Богородичан: Лажју ме је на почетку змија заробила, а поробљивач
Лажљивога ме је кроз тебе, Богомати, од тога робовања избавио, зато
те песмама прослављам.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Заиста си ослобођен временога робовања Онисиме, али си постао
роб Христа Бога, и њему сасуд погодан, јер си заробљене врагом
ослободио божанском науком, и небеским грађанима их учинио, и ми
са њима твој свети спомен верно славимо.

DAN 15.
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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:
Када је Пречиста Мати твоја Речи Божија угледала тебе на крсту

разапетога, матерински је јецала и говорила: Какво је ово ново и
непознато чудо, Сине мој? Како си ти, Животе свих, окусио смрт, а хтео
си да као милосрдан мртве оживиш?!

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

Господ који хоће све да спасе, од јарма робовања тебе је блажени
поставио за свештенослужитеља, да свештенослужиш и проповедаш
свето Еванђеље, благовесниче.

Благодаћу си постао син Божији, јер си објавио његовог
увекпостојећег јединородног Бога-Реч, који се телом свима на земљи
пречудно приближио.

Вољом Бога-Речи и помазањем Светим Духом за свештеника, ти си
свемудри као светитељ, поживео, а великим трпљењем си и свети
мученик постао.
Богородичан: По природи Син беспочетни и надвремени, у времену је
својевољно од Дјеве Бого-невесте почетак примио, промишљајући да
све времене од трулежи обнови.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Оштрином свога ума и чистотом душе своје, блажени, прелетео си
преко демонских мрежа, и узнео се до небеских насеља, примивши
крила богопознања.

Твој апостол, Благи Боже, је твој телесни долазак људима пропо-
ведао, а залутале је ка бого-познању упутио, и зрацима вере их просветио.
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Постао си храм побожности, имајући унутра као светило, сјај
Божије благодати, основан и саздан Светим Духом, Онисиме блажени.
Богородичан: Окове мојих грехова покидај твојом заштитом и
заступањем Дјево, јер си ти очајнима надање, који са вером приричу
под свети покров твој.

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.

Обасјани као сунцем, и са небеса позвани Павле, оставио је тебе
као зрак који благодаћу просветљује, јер ти на далеко моћно одгониш
мрак незнања Бога, свеблажени. (два пута)

Светлом си обасјао пропадиве и злобне намере неверника, а
објавио си заиста божанску науку и праву веру, свечасни Господњи
светитељу.
Богородичан: Ја сам подложан греху и бедник сам тешко рањен њима,
али ка теби милостива Богомати притичем и молим те, очисти дубоке
ране мојих грехова.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Засијао си као светиљка васељеном и осветливши се зрацима
светлог Сунца, апостола Павла, све си просветлио, блажени; зато те
поштујемо, Онисиме славни.

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

Блажени крај живота си примио Онисиме, и непропадиву бесмрт-
ност, са чистом надом блажени, ти певаш Христу радосно: благословен
си Боже отаца наших. (два пута)

Твојом тврдом вером Онисиме, ти си замке обмане поломио,
правом вером си их као оружијем оборио, богомудри, кличући:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си Свенепорочна Богоневесто, зачела Бога-Реч, који

DAN 15.
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је неодвојив од недара Очевих, и на рукама твојим си га држала,
благословена Богомати, неискусобрачна.

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.

Са ангелима се радујеш блажени Онисиме, венцем муче-ништва
украшен, па стојиш у светлости пред престолом Владике, којега
величамо у све векове.

Служећи апостолу Божијем, ти си свети Онисиме стекао силу
неизрецивих чудеса, и постао си проповедник Христове Истине,
блажени, којег величамо у све векове.

Благодаћу исцелења си од непресушног извора Спасовог обогаћен,
и свима си то давао, јер си се његовим светим заповестима повиновао,
а ми га у све векове величамо.
Богородичан: Научени о чудесном рађању из тебе, певамо Пресвета,
Пречиста и најнепорочнија Богомати о тој божанској и недокучивој
тајни, тебе величајући у све векове.

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.

Постао си пресветло светило, блистајући сјајем духовним, и све
крајеве света си обасјао светлом богопознања, Онисиме блажени, зато
те са збором апостола величамо.
Украшен духовним плодовима, на небеса си радосно узет као благо-
весник, јер си постао часни Христов апостол, и светитељ премудри,
непобедиви мученик, и Истине проповедник, о ономе што је надра-
зумно, светитељу блажени.

Буди увек са онима који ти певају, и славе твој празник, јер ти
стојиш пред Владиком, Онисиме, сав просветљен, сав сјајан, сав
тамошњим светлом обасјан.
Богородичан: Будући избављен Рођеним из тебе, неискусо-брачна Мати
Божија, стару телесну смртност, клетву, трулеж и смрт због греха,
одбацио сам, па те са небеским војскама увек славим.
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Месеца фебруара 16. дан

Спомен светог мученика Памфила и који су са њиме

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

Памфил, а заједно и Селевкије са Валентом, и са Павлом у вери
Профирије и Теодул, а са њим и Јулијан, и петобројни скуп Египћана,
нека се опева у песмама, као свирала са дванаест струна.

Због чисте вере Христове, ти си славни Памфиле, Божијом славом
прослављен, и постао украс Кесарије, и у њој јерарх омиљен, као што
вели и твоје име, али си и свети страдалник, и за веру мученик.

Сабрао си моћни Памфиле, страдалника храбрих на броју дванаест,
и постали сте свети војници, који сте демоне победили, и разно сте ка
Господу узети, у мукама живот скончавши.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Жезлом твога заступања, Богородитељко Пречиста, одагнај свериње
страсти моје бедне душе, па ме мирно упути ка вечном животу, и
светом стаду изабраних твојих оваца присаједини ме.

Крстобогородичан
Подобан тај исти.

Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све у рукама, на дрво крста си телом разапет!

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. Његов акростих је: Опеваћу сабор дванаесторице страдалника.
Дело Теофаново. Глас 4.

DAN 28.
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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.

Силом Пресветога Духа, ти си чету дванаесторице сабрао, и као
победоносац си силу и војску злих и зловерних безбожника победио.

Ударом на ове страдалне мученике противник је посрамљен, и
лажљивац је свој тоболац бедно испразнио, али силу ових храбрих
оборити није могао.

Намеру гневног Јелина сте божанском вером оборили, мученици
Христови, и светитељством сте украшени, јер се противнице праве
вере нису могли вашој вери одупрети.
Богородичан: Ти си као облак из којег нам је заблистало Сунце
правде: Очев Син јединородни, Богородице свеопевана, зато њега
побожно славећи, увек и тебе прослављамо.

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

Заблистао си славно делима и науком, и помазањем Духом за
јерарха, мучениче Христов Памфиле, богомудри.

Као свирала предивна, исповедањем начињена, ви сте тако
окупљени мученици Христа песмом проповедали.

Ревнујући за веру небеску и свето звање, ви сте као победници
примили венац од Владике.
Богородичан: Надприродно се уселио међу нас, Пречиста, Онај који на
висини небеској живи, јер се обукао у тело које је од тебе примио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..

Чета њих дванаест светих мученика, заиста се против насрнулих
мучитеља чврсто наоружала, а њино оружије беше вера победоносна,
зато су венцем од Бога украшени, и међу ангеле уврштени, са њима се
увек моле, да се избаве од невоља и туге, и вечне муке сви који њих
славе.
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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.

Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, на крсту разапето Јагње којег је

бесемено родила, како је копљем прободен, тугом је као стрелом
рањена, и паћенички је јаукала и нарицала: каква је ово нова тајна?
Зашто умиреш, једини Господаре живота? Ипак васкрсни, и палога
праоца подигни.

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

Украшени даровима Божијих апостола и пророка, појавила се
Владико чета твојих мученика, по броју истих, а јавише се по твоме
промислу.

Мада разних живота, ви сте се окупили и били као цела црква у
малом, и удостојили сте се да спасавате све који сложно кличу: слава
сили твојој Господе.

Вођен руком Владике, који је ради њих својевољно смрт примио,
сабор ових прехвалних мученика кличе: слава сили твојој Господе.
Богородичан: Побожним речима јављамо о свему у односу на тебе
Богородице, и видећи сва догађања, кличемо ти: радуј се Дјево
свенепорочна, јер смо избављени Рођеним из тебе.

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.

Не трпећи да служиш постојећем на земљи као богу, о, Памфиле,
ти си свети живот, који си из младости водио, страдањем си обасјао.

DAN 16.
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Украшен светом седином и мудрошћу, ка светом граду је кренуо
Вал, и као мученик је овенчан.

Са Павлом имењак, прехвални, имајући веру Христову, за веру си
пострадао, и мученичким венцем се украсио.
Богородичан: Родивши Бога-Реч, Пречиста, ти си усправила пузећу Еву,
јер Он је оборених и палих усправљање.

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.

Утврђени у нади на вечни живот, радосно трпели кидање својих
тела, ови храбри, истог броја Спасе, са твојим светим пророцима.
Смрћу су бољи живот купили, Самуило и Илија, Данило и свети
Јеремија, а уз њих и чувени Исаија.

Као блистава Божија светла, сада сте у Египту заблистали, јер је
из давнине био покривен тамом незнања Бога, а ви сте га светлошћу
богопознања обогатили.
Богородичан: Данило те је видео, Свенепорочна, као гору из које је
одсечен камен, који је поломио сваки вид обмане, и испунио бого-
познањем све крајеве света.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Предстојећим страшним мукама, храбри Господњи мучен-ици,
радоваху се очекујући то без страха, и о томе беседећи, а о телу и не
мислећи; зато су наследили вечну славу, и моле се стално за нас, који
хвалимо њихове подвиге.

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.

Свелим лицем и чистог срца, мучениче, унапред видећи будућу
радост, ти си муке занемарио, када си немилостиво кидан, свеблажени
Порфирије.
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Бог који је три младића у пећи спасао, исти он је, Порфирије
блажени страдалниче, примио тебе као мирисну жртву, јер си због њега
спаљен био.

Украшен снагом своје душе и тела, ти си Селевкије свехвални
савладао сву силу мучитеља, кличући: благословен си Боже мој и
Господе.
Богородичан: Родила си, Богородице, лепшег од свега што постоји, и
постала си заиста Божије најсветије обиталиште, зато си благословена
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.

Покорио си се закону Христовом, па си свемудри Селевкије све
одбацио, и постао као војник и побожности учитељ; за сирочад и
удовице си бринуо, и увек кликтао: благословите сва дела господња
Господа.

Блистајући духовним светлом, славни старче и мучениче Теодуле,
ти си искрени слуга био, који се на Владику угледао; његов си крст
желео, и радосно си све претрпео, певајући: благословите сва дела
господња Господа.

Постао си Јулијане храм Светога Духа, јер си украшен благом
нарави, и пун побожности и светлости, и пун вере се показао, јер када
си спаљиван ти си кликтао: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Безматерни је у почетку Бог-Реч из Оца, а без Оца је
затим Пречиста из тебе; првобитно бестелесни се оваплотио, јер је из
милосрђа хтео да спасе све који певају: благословите сва дела господња
Господа.

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.

Ви сте страдалници само желели небески живот имати, зато сте
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привремени и трулежни веома мудро занемарили, и сада бољу сладост
и блаженство уживате.

Сада се унутар Божијег раја радујете усрдно, мученици славни,
стојећи крај Извора који обасјава, из којега захватате и светлом се
просвећујете.

Саборе дванаесторице, помињите сада код Христа и Владике, све
који са вером славе пресветли ваш спомен, и молите га да се
удостојимо станишта са вама.
Богородичан: Као Мати јединога Владике, постала си Дјево Маријо
узвишенија од свега постојећега, зато сада сви верни, тебе Свене-
порочна, радосно и весело величамо.
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Месеца фебруара 17. дан

Спомен светог великомученика Теодора Тирона

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

Тебе је Христос подарио и тобом је цео свет обогатио, као
доброчинитељ и Бог, а твој дар је, Теодоре, часна крв коју си за њега
пролио, и ревносном вером си му је принео, а он ју је примио; зато
сада мучениче пред њиме стојиш са побожном смелошћу, и помажи
свима који ти притичу.

Ти си тврда кула, која одолева навали противника, бранитељ си
непобедив свима који те хвале, брзо си им заступање, и топла заштита,
брижно избављење, општи помоћник, и силан молитвеник, блажени,
спреман избавитељ свима који те са вером моле Теодоре.

Имајући Христа као поток сладости, и воду опроштаја, који на
добро управља, ти си његов истинити сведок био, зато ме избави из
бујице грехова и умири му воду заталасану, па заустави буру искушења,
и управи ме ка вишњој тишини, Теодоре дични.

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

Покренут ревношћу за Бога, и запаљене душе љубављу Спаситеља
Христа, ти си славни са храмом спалио и лажно звану богињу, а име
Владике и Бога си објавио, и намере мучитеља си страдалниче
посрамио, а вечне радости се Теодоре удостојио.

На висину вере Христове си узишао Теодоре, и превазишао све што
је видиво, јер си само њега тражио, и нашао си га и заволео, и за њега
си храбром душом пострадао, зато га моли да избави од невоља и
пропасти све, који са вером славе твој преславни спомен.

Силом од Бога ти подареном, страдалниче Теодоре, и сав одевен у
ране подвига, изашао си пред цара свега што постоји Христа Бога, и
венце почасти си од њега примио, зато га моли да од пропасти избави
све, који са вером славе твој преславни спомен.

Слава, глас 6. самогласно:
Свети дар и богатство побожног живота постао си целом свету

свети Теодоре, јер је Христос твој спомен прославио, у коме верни
сложно и радосно опевамо твоје патње и подвиге.

DAN 28.



238

MINEJ FEBRUAR

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..

Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, Пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи напо-
јенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је
јецала и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово
нова тајна?

На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8. самогласно.

Храбрим страдањем и побожношћу наоружан, страдалниче Христов,
за духовно служење си тајно помогнут силом његовом, тако си идолску
безбожност и претње мукама немоћнима учинио, јер за муке ниси
марио, нити за времени огањ. О, коликих ли светих дарова имаш по
твоме делу и имену, зато од сваке неприлике твојом молитвом спасавај
све, који твој спомен славе.

И сада, богородичан или 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 најдражега.

Тропар, глас 2.
Велика су дела вере! У сред пламене реке, радоваше се свети

мученик Теодор, као на води освежења. А пламеном спаљен, принео је
себе као слатки хлеб Светој Тројици; његовим молитвма Христе Боже
спаси душе наше.

На јутрењи
Оба канона из Октоиха и канон светога на 6. Канон светога има
акростих: Спасавај свеблажени све који те призивају.
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.

Светим подвигом си се мучениче Христов подвизавао, и живот
завршио, а свету веру сачувао, и венац правде си стекао.
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Надприродну славу си страдалниче од Христа примио: да целим
светом пролазиш, и избављаш све који са вером и побожно ка теби долазе.

Члан си небеског хора славни са бестелеснима, зато све који те на
земљи призивају избављај од искушења и невоља.
Богородичан: Ти која си Премудрост и Реч Очеву неизрециво родила,
исцели тешку рану моје душе и утишај патње срца мога.

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.

Муке у огњу те нису уплашиле, зато можеш да утишаш огањ
искушења свих који ти притичу, Теодоре.

Христов мучениче, избави ме твојим молитвама од невоље која ме
је снашла, и исправи све неравнине мога живота.

Све моје мисли и срце и душу, упућујем теби, јер ми треба
страдалниче твоја помоћ.
Богородичан: Заустави грешне смутње и колебање мојих помисли,
Мати Божија, и управи их Сину твоме.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Лепотом мученика украшен, стојиш овенчан и радостан пред царем
небеским, мучениче Теодоре, јер си ради њега на крсту разапет и
клиновима прикован, и воловим жилама тучен, и чупање ноката и
лишење очних зеница јуначки претрпео, зато тебе велики светитељу са
вером славимо. (два пута)
Слава и сада, богородичан, подобан:
На престолу херувимском седи и у недрима Очевим се налази, и као на
престолу светом седи Владичице у недрима твојим, уистину оваплоћени
Бог. Зацарио се над свим народима, и ми сада њему јасно појимо, а ти
га умоли да спасе слуге твоје.
Крстобогородичан:

Христа који се од беспочетног Оца родио, а на послетку се из тебе
телесан родио, гледала си на крсту разапетога и нарицала: тешко мени
Христе, и најдражи Исусе! Као Бог си слављен од ангела, па како си
сада Сине од безаконих људи разапет? Зато оплакујем твоје дуго-
трпљење.

DAN 17.



240

MINEJ FEBRUAR

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

Узимам те себи за вођу, угодниче Божији, а ти ме поведи једрима
Духа, и ветром побожности, преславни.

Молимо те да избавиш од сваке опасности, оне који те са вером
славе, Теодоре свеблажени, и који твој свети спомен празнују.

Ни живот ни смрт, ни садашње, ни будуће, ни огањ, ни ране, нису
те могли одвојити од Христа, богомудри Теодоре.
Богородичан: Од Оца надвремено Заблисталог, родила си нама
Богомати, па га моли да спасе све, који тебе песмом славе.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Ти си Христов мучениче постао украс мученика, зато буди на
помоћ вернима и као стена необорива.
У најбољој заједници небеској наслађујеш се надразумних блага
Теодоре, зато спаси све који те славе.

Покорен љубављу Створитеља, ти си сваку наклоност према овом
животу одбацио, и тако си Богу добро угодио.
Богородичан: Бога-Реч, којег си родила, Свенепорочна Дјево, усрдно
моли за нас, који те песмом славимо.

Песма 6.
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.

Као огњени бранитељ праве вере, и идолске обмане обличитељ,
искорени из моје душе демонска маштања и страсне прохтеве.

Буди ми, мучениче, бедем и тврђава непобедива, па мене немоћног
и пољуљане вере утврди Теодоре, и сачувај ме неповређеног твојим
заступањем.
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Војске трулежне и пропадиве си се одрекао, а војску живота си
свеблажени Теодоре до краја заволео, и у њој си се дични победник
показао.
Богородичан: Заблистао је лепотом са вишњег Сиона, примањем тела
и неизрецивим сједињењем из тебе Неискусобрачна, и одевен у тело,
цео свет је просветио.

Кондак, глас 8.
Веру Христову си као штит ставио, у срце своје, противничке силе

си погазио, многострадални, и венцем небеским се овенчао заувек,
свети Теодоре, као непобедиви.

Икос:
Благодарно и са вером певамо Теби, на светлом престолу ношеном,

јер си нам божански дар подарио: храброг страдалника Теодора,
животом трипут блаженога, правог бранитеља Истине, који је побожно
за тобом, Христе, жудео, и као непобедив је моћног варалицу победио.

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

Тебе имам као заштитника мога живота и заступника спасења и
чувара, јер безбедност дајеш свима, који са вером кличу: благословен
си Боже отаца наших.

Као дивна и света жртва, сам си себе, блажени, Господу принео,
када си у огњу и мукама паљен, али си славни и тада кликтао:
благословен си Боже отаца наших.

У животу си се хранио надахнућем од Духа Светога, зато зле духове
одгониш а болести лечиш, и радосно кличеш: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Из тога тела је дошао оваплоћени Господар свега Дјево,
зато у тебе као Богородицу православно верујемо, а Сину твоме
кличемо: благословен си Боже отаца наших.

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,
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Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.

Разним олујама сам окружен, светитељу прехвални, и спопала су
ме животна искушења, али приводимо тебе као брзог заступника,
помоћника, саборца и молитвеника, сви верни Владици, и кличемо: не
престај да молиш за све, који твој свечасни празник песмом славе.

Свезан сам веригама греха и окован ланцима мојих сагрешења, али
притичем твоме окриљу даровити и овенчани, и молим ослобођења,
пошто ти имаш дивну смелост код Владике свих, богомудри, моли
Христа да спасе све који му певају у векове.

Обасјан светлошћу мучеништва, свехвални, убројан си у ангелске
чинове, и са њима се радујеш и увек веселиш мучениче, и чудотворним
исцелењима обасјаваш све који те са љубављу славе, и са вером певају:
народи величајте Христа у све векове.
Богородичан: Саздатељ и Творац свега се телом сјединио са људима,
као милосрдан; из тебе је неискусобрачна Бого-родитељко тело примио,
зато тебе верни као истиниту Богородицу славимо и са вером кличемо
и певамо: народи величајте Христа у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.

Тебе смо стекли као будрног чувара, великомучениче, јер намере
непријатеља уклањаш на време, и црквама мир дарујеш, страдалниче,
зато те непрестано прослављамо.

Теби је Владика даровао силу над демонима, и да исцељујеш
страсти и душа и тела, блажени, а ти се са побожном смелошћу молиш
Спаситељу, зато те сви прослављамо.

Гледаш трисунчану Светлост, а јединствену, једно Божан-ство у
Тројици, и Почетак пре него је све почело, и извор доброте,
страдалниче, зато спасавај све који теби поје.
Богородичан: Избави ме Свенепорочна духовнога робства, јер ти
дарујеш избављење Владичице, кроз Сина твога чије је распеће свима
избављење, и мир и спасење, свима који ти певају.
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Светилен
Подобан: Небо звездами..

Огњем и мукама си као злато прочишћен, и показао се као достојан
дар од Бога вишњега, Теодоре страдалниче, зато се сада моли за нас.
Богородичан:

Твојим моћним покровитељством, сачувај Пречиста нас слуге твоје,
од навале непријатеља неповређене, јер смо тебе стекли у невољама
као једино уточиште.

На стиховње стихире из Октоиха
Слава, глас 2.

Имењак си са даровима Божијим, трипут блажени, и славим те
Теодоре, јер си постао светионик незалазне светлости божанске,
просветио си твојим страдањем цео свет, и показао се јачим и од огња,
јер си пламен угасио, а главу змије варалице си скршио, зато је
Христос на твоје страдање погледао, и овенчао твоју свету главу
великомучениче и страдалче, зато имаш смелост код Бога, па га моли
усрдно за душе наше.

И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..

Ти си, Пречиста, грозд сазрели необрађено у телу уродила, а када
си га на дрвету крста разапетог видела, плакала си и нарицала: Чедо
моје који сладост изливаш, да се свако пијанство страсти уклања,
Доброчинитељу, ти си због мене, твоје родитељке, у твоме милосрђу
увек умољаван.

На литургији
Блажена из Октоиха на 4 и светога, песма 3. на 4
Прокимен, глас 7: Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
Апостол 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 Јовану, зачало 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

DAN 17.
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Месеца фебруара 18. дан

Спомен међу светима оца нашег Лава, епископа римског

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Како да те назовемо богонадахнути? Као главу православне цркве?
Као око побожности? Јер чистим срцем јасно видиш духовне тајне, и у
све крајеве света изливаш речи живота. Као богонаписани свитак праве
вере? А ти се моли да се спасу душе наше.

Како да те сада зовем чудни светитељу? Као проповедника Истине,
и чврсти темељ цркве? Као старешину светог и врховног сабора? Као
јасно правило богословља? Јер ти си мера управљања; ти си Несто-
ријево разделење и Евтихијево сливање одсекао, богоисплетеним
проповедима.

Како да те назовем дивни светитељу? Владарем или царем који
укроћује телесне и душевне страсти јасно поучава? Сасудом божанске
милости, и стаништем савршене љубави? Човечним према грешницима,
који их подстиче на покајање? Зато се моли да се спасу душе наше.

Слава и сада, богородичан
Подобан, тај исти.

На кога си налик моја душо бедна, јер на покајање никада не
смераш, и не бојиш се огња који зле очекује? Устани и призови једину
брзу на заступање па узвикни: Дјево и Мати, моли твога Сина и Бога
нашега, да ме избави из мреже Злога.

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 8.
Наставниче православља, учитељу побожности и чистоте, светило

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

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Свемудроме Лаву песму плетем. Дело
Теофаново. Глас 8.

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

Духом си помазан за свештеника, свеблажени, и као богоугодан,
украсио си то свим врстама врлина, даровити оче.

Као зрели грозд, ти си исцедио богопознање, и свима нудиш, оче
трипут блажени, путир весеља, твоје поремудрости.

Наследник престола врховног Петра си постао, јер си његову веру
имао, и ревност за веру оче богомудри.
Богородичан: Родивши Спаситеља, Богомати Пречиста, ти си осло-
бодила првосазданога, осуђеног због преступања Закона.

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.

Постао си стуб православне цркве Христове, свемудри Лаве, и
својим усрђем си је носио и обновио, а она, држећи се тебе, је војске
и саборе безбожних јеретика разорила.

Наситио си се небеске и божанске благодати, и исписао си оче
црквене догмате, и борио се против свих јеретичких хулења, бранитељу
правоверја, даровити Лаве.

Обасјан најјачом светлошћу преподобни, ти си објаснио неизрециво
и божанско оваплоћење Бога-Речи, и рекао о његовој двострукој
природи, и двоструком дејству оваплоћенога Бога.
Богородичан: Украшена си као невеста врлинама девства, обрадована
Дјево Мати неневесна, али си многоструко узвишенија од свега на
свету, јер си Бога-Реч, узрочника свих, родила.

DAN 18.
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Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Укинуо си злобу, а делима си уверавао у православље, и постао си
узданица као Лав, преподобни, јер си проповедао науку Истине, а
изобличавао скривене обмане; зато оче преподобни, моли Христа Бога,
да нам подари велику милост.

Слава и сада, 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?!

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењеннија Слове..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Ти си блажени као прави лав постао, јер си смутљиве лисице
одгонио, а царским гласом их уплашио, и од безбожних намера их
одваратио.
Изложењем твојих догмата ти си покрио трагове богомрских јереси, и
сакривену Истину си нашао, свештено-служитељу свеславни.

Као јутро са запада, заблистао је твој свитак православних догмата,
оче трипут блажени, а црква их као зраке шири, богомудри, и обасјава
душе наше.
 Богородичан: Умртви прохтеве мојих страсти Дјево, заустави Преблага
навалу сагрешења, и уништи Богородитељко твојом тишином буру мојих
грехова.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
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ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Био си проповедник двоструког дејства Спаситеља Христа, јер си
рекао да делује по обе своје природе, као што их имаше, јер обе у њему
у заједници бораве, светитељу богомудри и блажени. (два пута)

Познао си једнаке силе постојеће у Родитељу и у Богу-Речи који је
телесан постао, трипут блажени, и уверавао си, и рекао си да му
доликује и телесна својства чинити, јер Он је несливен и непомењен у
обе природе.
Богородичан: Тајна која је само Богу од пре свих векова знана: да ће
Владика и Господ свега Човеком постати, и са телом се у тебе Дјево
без измене сместити, и из тебе се појавити, јер је прелажење примио.

Песма 6.
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.

Као светог Петра наследник, ти си се његовим управљањем
обогатио и усрдну си ревност стекао, још си и божански свитак
написао, а смутљиво јеретичко веровање си одбацио, када си сјединио
раздвојено али непомешано.

Проповедао си, богоугодни слуго неизрецивих тајни, Јединога Сина,
Христа и Господа, од Оца рођенога пре свих векова, а ради нас од Дјеве
надприродно рођенога, који нам се јавио као јединосуштан.
Богородичан: Тебе Свечиста, заступницу спасења, верни исповедамо и
кличемо: радуј се чиста; радуј се Невесто и Дјево; радуј се горо Божија
осењена, јер си целом свету радост непролазну излила.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

На престолу свештенства седео си славни, и уста лавова си
заградио; богонадахнутим догматима Пресвете Тројице обасјао си
светлом богоразума твоје стадо; зато си се Лаве прославио као свети
повереник Божије благодати.

Икос:
Трисунчану светлост Оца и Сина и Духа Светога, си као трисвету

DAN 18.
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силу а једно Божанство и једно Биће проповедао, и тако си уста
јеретичких лажљиваца потпуно затворио, Лаве богомудри, зато Пре-
чисту Богородитељку као Богородицу исповедамо, јер си Несторијево
безумље и хулу оборио, зато си познат и у свету и у Риму као обожен
и пун Божије благодати.

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.

Ниси дао сна твојим капцима, докле ниси лаж полуделог Евтихија
почупао из корена, зато си кликтао: благословен си Господе Боже у
векове.

Проповедао си Христа као једну Ипостас са две природе и са
двоструким дејством и са две воље, па сада певаш: благословен си
Господе Боже у векове.
Богородичан: Сада ка теби притичем Богомати, јер сам стегнут
оковима греха, а ти ме по милосрђу и милости твојој избави јер ти
кличем: благословена си Пречиста и благословен је Плод утробе твоје.

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.

Као пресветло сунце са запада заблистао си богоречити чудно,
јасно и предивно, јер си мешање и сливање Евтихијево увенуо, а
Несторијево разделење пресекао, и учио си да славимо једнога Христа
у две природе, нераздељивог, неизмењеног и несливеног.

Од Бога позван, ти си православно учење као на Богом написаним
таблицама објаснио, зато си светом народу као други Мојсеј постао, и
на сабору светих учитеља си кликтао: децо благосиљајте, свештеници
певајте му, а народи величајте Господа у све векове.
Ти си преподобни познао оваплоћеног Очевог Бога-Реч, а раније бесте-
лесног, као јединородног и сабеспочетног, у времену а надвременог, у
ограниченом телу, али као Створитеља који незна за ограничења; тако
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учиш кличући: свети народе певајте му и величајте Господа у векове.
Богородичан: Бог одевен у одећу тела, а од твога тела, Пречиста, и који
је дивним светилима: сунцем и месецем обасјао небо, тебе је учинио
другим, духовним небом; Њега деца благосиљају, свешеници му певају
а народи га величају у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
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.

.
Сада блисташ учениче Христов венцем православља украшен, и као

веран свештенослужитељ, заиста си у праведност одевен, и док се у
рају сладости веселиш, дивни, за паству твоју Владику нашег увек моли.

Сада тамо где председавају патријарси, и где су престоли и чинови,
Лаве свеблажени, ти си се, оче, достојно уселио као патријарх
истински, и због вере си благодаћу обасјан, зато те сви увек славимо.

Од животне буре си се удаљио, Лаве пастире изузетни, и ка Христу
отишао, па на месту освежења почиваш, где је поток сладости и
светлост незалазна, и весеље неизрециво и радост непролазна.
Богородичан: Ја жањем зрели живот, јер сам неповређен дрветом
познања, јер си ти, Свенепорочна, Христа као дрво живота изникла, и
свима на улазак у живот указујеш, зато тебе Пречиста сви као
Богородицу величамо.

Светилен
Подобан: Небо звездами..

Постао си богомудри оче, слава свештенослужитеља, и заштитник
верника, и као стуб врлина; зато увек помињи све који ти са љубављу
певају.
Богородичан: Тебе као заступницу сви грешни имамо, о, Пресвета
Дјево, а ти нам учини благонаклоним Сина твога, твојим метерњим
молитвама.

DAN 18.
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Месеца фебруара 19. дан

Спомен светог апостола Архипа

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

Светлошћу својих речи је Архип народ просветио, и од таме
незнања их избавио, и мада је пострадао, он је противника победио, и
ка незалазној светлости похитао, и сада се весели са ангелима; зато
његовим молитвама Владико подари свима велику милост.
Вучен си, блажени, и прободен, и сваким другим начином ужасних
патњи мучен, али се ниси Христа одрекао, нити си идолима част дао,
зато си овенчан постао, и увек се молиш да сви добијемо велику
милост.

Потоцима твоје свете крви мучениче, ти си земљу освештао, а
твојим ранама си мноштво злобних демона ранио; ипак изливаш
непрестано исцелења, и лечиш највеће патње, зато твојим молитвама
измоли, блажени, свима велику милост.

Слава и сада, богородичан:
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, јер хоће да ме

својим злом сасвим прогута, и поломи њене чељусти, молим те, и
покидај замке, да бих избављен из њених канџи величао твоје
заступање.

Крстобогородичан:
Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету крста уснулог, јер си
свима будност 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 3.
Апостоле свети Архипе, моли милостивога Бога, да опроштај

грехова дарује душама нашим.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам Архипу мудром и богоречитом.
Дело Јосифово. Глас 4.
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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.

Обасјан светлошћу благодати, премудри Павле је тебе, блажени Архипе,
као светли зрак послао, да Духом одгониш најдубљу таму многобоштва.

Светим речима си као мрежом уловљен од Павла проповедника, и
из дубине злобе демонске си народ пречудно уловио, и њих си као
разумну храну на Божију трапезу принео.

Одевен у одећу свете благодати, славни Архипе, ти си наге и без
славе и благодати Божије, оденуо у одећу непропадања и спасења и
обожења.
Богородичан: Видећи из даљине пророчким очима, Пречиста, над-
разумну и чудесну тајну из тебе светог рођења, богоречити су Пречиста,
то објаснили разним знацима.

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

Тебе је блажени Архипе свети Павле, посведочио као верног слугу
Христовог и као светог проповедника, и саборца.

Запаљен духовним огњем Утешитеља, ти си, свехвални Архипе,
спалио горчину идолопоклонства.

Твој светли живот је заблистао врлинама као муњама, просвећујући
Архипе све који те побожно славе.
Богородичан: Постала си, Пречиста, погодан и пресветли храм Божији,
и њему чисто станиште и богоугодно насеље.

Сједален, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Постао си богоносни Павлов ученик, и народ си просветио, да
певају Светој Тројици, а душегубне храмове си благодаћу разорио, и
трпељиво си пострадао, и радосно си венце примио, зато се моли за
нас, блажени Архипе.

DAN 19.
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Слава и сада, 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:
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: 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.

Тебе, Архипе, који си побожне просвећивао а безбожне јавно
изобличавао, предао је безакони мучитељ на батине, ране и и на разне
муке.

Честито си живот проводио, па си се и блаженог краја живота
удостојио, јер си мученик за Христа постао, и храбро си телесне патње
претрпео.

Угојено и трулежно безбожије си укинуо, а пуноћу верних си
укусном сољу науке твоје посолио, и радосно си кликтао: слава сили
твојој Господе.
Богородичан: Авакум те је, Свенепорочна, у давнини унапред видео
као гору осењену, која носи Бога-Реч, и која све осењује од палења
пламеном преступа и грехова, млада Дјево.

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

Свемудрим проповедањем си као светим муњама, просветио све
заробљене у ноћи незнања, богомудри и свеблажени.

Река побожности је потекла из твога срца, и потопила је потоке
лажи, а душе верних је напојила, апостоле преблажени.
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Оснажен надом на вечна добра, претрпео си да те четворица вуку, и
земљу си освештао својом крвљу апостоле богоугодни.
Богородичан: Само је тебе Богородице од свих поколења изабрао
Господ, и из тебе се оваплотио, и човечанство обожио.

Песма 6.
Ирмос: Пожру то 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.

Никако ниси попустио пред обманом, и зато те је лажљивац
немилосрдно секао и израњавио, док си ти богомудри славу очекивао,
коју ти је Христос подарио и он те је сам прославио.

Војске невидивих непријатеља, ранио си блажени Архипе, ранама
твога тела, и својим кидањем и комадањем посрамио си срце
мучитеља.

Онај који је камењу неосетљивим срцем служио, тебе је, блажени,
камењем тукао, јер си Камен Живота исповедао, а темељ обмане си
мучениче поломио.
Богородичан: Смртност је скинуо и у живот се оденуо у рају Адам,
Дјево, јер је твојим живоносним Породом, обесмрћен, Пресвета
Богоневесто.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Као велику звезду има те црква, апостоле Архипе, јер ти
просвећујеш светлошћу својих чудеса верне који те зову: спаси оне који
са вером славе твој спомен.

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

Побожним речима, богомудри и свеблажени, засведочен вером
истинитом, ти си таму незнања из душе одагнао благодаћу Божије
Премудрости, и светој речи његовој се повинуо.

DAN 19.
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Тебе су мучениче зли људи дубоко у јаму закопали, и камењем
немилостиво убијали, а ти си певао: благословен си у храму славе твоје
Господе.

Земља је твоје покопано тело мучениче објавила изливајући
вернима воду исцелења, а небо је, блажени Архипе, душу твоју међу
душе страдалника уврстило.
Богородичан: Господ који земљу маглом одева, а небо облацима,
својевољно се у смртно тело оденуо из твога тела, млада Дјево, и људе
је у одећу славе бесмртне оденуо.

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.

Павле те је, славни Архипе, светим похвалама похвалио, и тебе је
светитељу као свога сродника записао, и као делатеља Божијих дела, а
ти си њему служио и са вером певао: благословите сва дела господња
Господа.

Светим речима је помазана и спремљена на мучење дична Апфија,
која те је, премудри, искрено као сина волела; а ти са њоме живиш у
вишњем царству и кличеш: благословите сва дела господња Господа.

Недорасли разумом су тебе, који си имао разума, предали деци за
играчку Архипе, а ти си трпељиво страдао и од њих си немилостиво
прободен и узвикнуо: сва дела господња благословите Господа.
Богородичан: Адам је само због једног јела умртвљен био, и смрт је
цео духовни врт обухватила, Пречиста, а због тебе је оживљен и рајску
храну је опет добио, кличући: благослвите сва дела господња Господа.

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.

Да вечну славу наследиш, страдалниче, ти си славу земну презрео,
као несталну и пролазну, и код Христа си дошао, украшен његовом
славом.
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Венцем победе је овенчана твоја глава, храбри, и одевен си у
плашт твојом крвљу наквашен, преблажени Архипе, па сада са Христом
радосно царујеш.

Био си ученик врховног од апостола, мудрог и богоречитог Павла,
свеблажени, па се са њиме радујеш и вечне сладости наслађујеш, као
украс Колосе.

Окупио се народ на твој спомен светли, да опевају твога добро-
чинитеља и Спаса, и твоје храбре подвиге, Архипе, које си јуначки
претрпео, али си и најлукавијега оборио.
Богородичан: Ти носиш Христа у наручју, који све носи својом
заповешћу, зато га моли Пречиста као Сина твога, да ме избави из руку
противника, и да ме загрли и спасе, због бездана свога милосрђа.

DAN 19.
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Месеца фебруара 20. дан

Спомен оца нашег Лава, епископа Катаније

На Господи воззвах.. стихире глас 8.
Подобан: Господе, ашче и на судишчи..

Господе ти си овог светитеља учинио у свету наследником апостола
и делима и речима, и проповедником праве вере, и поставио га за
наставника свештенослужитељима и учинио га учесником твоје
непропадиве славе.

Ти си Лаве жива кула цркве Христове и проповедник исправне
науке Бога-Речи, јер ко на њу гледа остаје увек непоколебив у Истини,
славећи Владику свих и Господа, који је тебе прославио.

Господе, ти си учинио науку твога светитеља као оштар мач против
неверника, јер је тако посекао лажна мудровања против твоје вере
православне, а учење праве вере је по свету раширио Владико.

Слава и сада, богородичан, подобан тај исти (8.).
Погледај Богоневесто, на јецаје срца мога сломљеног, и не одбаци

ме, него као богољубива и свенепорочна, Пречиста Дјево Маријо,
прими ме, када руке своје ка теби подижем, да бих певао и величао
тебе, јер си ти род наш узвисила.

Крстобогородичан
Подобан:

Када је Дјева као Јагње, видела да тебе као Јагњета воде на
заклање, са сузама је Речи-Божија за тобом следовала и нарицала: Куда
хиташ Чедо моје? Ја ћу свуда за тобом Најслађи, јер не могу издржати
да те не гледам, Исусе мој многомилостиви!

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 Лаве моли
Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канона. Његов акростих је: Славим Лава као извор чудеса. Дело
Јосифа. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.

Тебе је као сјајно светило Христово стекла црква, Лаве мудри, и
сјајем твојих врлина и чудеса је обилно обасјана.
Из младости си себе самога предао Владици свих, и умртвио си своје
прохтеве, па си постао његова жива жртва, приносећи себе без крви на
жртву, блажени.

Твој живот, оче богоносни, блиста украшен врлинама и окићен је
сјајним чудесима, и тако те је свуда објавио.
Богородичан: Постала си храм Божији, неокаљана млада Дјево, јер се
он Богородице надразумно у тебе уселио, и лаж је из душа људи
одагнао.

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.

Спасоносна и правилна учења православља си оче неповређена
сачувао, а стадо си на живоносним испашама напасао и у небески тор
га увео.

Узнео си се на висину врлина, оче преподобни, и примио си свето
помазање за архијереја, и са узвишеног престола твога си прославио,
свемудри оче, Најузвишенијега, и као ангел си благодатно њему
послужио.

Ради Христа си невоље претрпео, оче преподобни, али си се
удостојио бесмртности и обожења, па непрестано изливаш миро
мирисно и освештаваш оне који ти са вером притичу.
Богородичан: Света жеравицо и сјајна клешто, купино у огњу
божанства несагорела, спали све моје сасушене страсти, и избави ме
огња вечнога.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Сјајем твојих врлина, заблистао си као велико сунце у васељени,
и светлошћу твојих чудеса обасјао си саборе верних, а одагнао си таму

DAN 20.
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страсти, Лаве преподобни, зато Христа Бога моли, да нам подари
велику милост.

Слава и сада, 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?!

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

Њиву твоје душе си замедио, и стоструки клас си, даровити, принео,
твојих светих врлина и исцеливања.

Твој свети гроб, оче славни, увек излива уље, којим се освештавају
душе свих који са вером теби притичу.

Постао си, светитељу, очишћење од патњи, одгонитељ злобних
демона, и уточиште верним људима.
Богородичан: Онај Који нигде не може да буде смештен, сместио се
Пречиста у твоје тело, да ме по доброти својој спасе, јер сам потонуо
у мноштво греха.

Песма 5.
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.

Чистоим срцем си сагледао Узрочника свега, и од њега си примио,
богонадахнути оче, дар блистања, па блисташ светим исцеливањима,
којим растерај и мрак мојих страсти.
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Демона који је својим обманама све верне Христу варао, ти си га,
оче блажени, огњеном суду праведно предао, и као добри и спасоносни
пастир ти си душе од његове свепогубне повреде избавио.

У сред разгорелог огња остао си неспаљен, оче преславни, јер те
је божанска роса Светога Духа обухватила, као свештено-служитеља, и
као слугу свете славе, и као вишње светлоти заједничара.
Богородичан: Свети пророци, видећи давно, дубину неизрециве и
најсветије тајне твога светог Порода, Богообрадована и Пречиста, на
разне начине су то и предсказали.

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.

По твојим молитвама, оче богомудри, су и слепи вид добијали, јер
си имао Христа као помоћника, и ка њему си увек очима твоје душе
гледао, а мољено си изобилно примао.

Цар се од тебе светитељу поплашио, када си у његов двор улазио,
јер си у својој одежди неспаљено ужарени угаљ носио, и Бог те је
прославио, јер си и ти њега, Лаве, твојим животом прославио.

Мириши гроб твој од твојих моштију, оче свеблажени, и као чист
и мирисни извор, увек излива свето уље, којим се одгоне патње од
верних а болеснима се здравље дарује.
Богородичан: Освештај моју душу, Дјево, јер си Светога Бога-Реч
родила, који као Пречиста заиста у светима борави, једини Бог наш, и
као милостива, подари ми кишу сузног покајања, Свенепорочна.

Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..

Као велику светиљку има те црква, свеблажени Лаве, који више од
сунца сијаш; сачувај њу твојим молитвама као непобедиву и непоко-
лебиву и чисту од сваке јереси, јер си достојан свагдашње славе.

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.

DAN 20.
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У светом чину ти си са телом наликовао бестелесним чиновима,
богомудри, и служио си Богу непрестано певајући: благословен си
Господе Боже у векове.

Твојим светим молитвама ти си, свеблажени, и слух глувима
отварао, а хромима си исправно ходање даривао, кличући: благословен
си Господе Боже у векове.
Светом вољом Владике, ти си неспаљен остао, када си у сред огња
ушао, и нетакнут си од огња био, а по твојој молитви и праведним
судом Божијим спаљен је врачар Илиодор.
Богородичан: Огањ Божанства није твоје тело спалио, Мати и Дјево,
када се из тебе оваплотио, и када је све крајеве света божанском
светлошћу оросио, зато теби певамо.

Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благосло-
вите сва дела господња Господа.

Благодат се излила на твоје усне, свештенослужитељу, када те је
Лаве Бог помазао за јерарха народу који кличе: благословите сва дела
господња Господа.

Ти си свеблажени оче, Цару Вечном угодио, а пред земнога цара
си Лаве изашао жеравицу носећи, и његов разум си, оче, задивио
чудима величанственим.

Постао си оче као родна маслина засађен у дому Господњем, и род
доносиш и после краја живота, и то свето уље од твога светог тела,
које вернима сваку невољу увек одгони, када теби светитељу са
љубављу притичу.
Богородичан: Бог Који је својом вољом све створио, хтео је
Свенепорочна и Благословена, да се усели у твоје тело и телесан
појави, да обожи мене у давнини пропалог змијиним злим саветом.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
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.
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Тебе светим песмама радосно славимо, јер си као праведник
поживео и на небесима се уздигао, а ти нас твојим молитвама спасавај
од страсти, невоља и беда, светитељу и пастире дични.

Постао си оче као лоза истинског винограда, јер си уродио грожђем
врлина, па нам изливаш сладост чудеса, од којих са вером пијемо, и
здравље и радост добијамо, ми који те, Лаве свети, увек хвалимо.
Твоје тело је постало храм Светог и часног Духа, и сада лежи унутар
храма Божијег, који си Лаве саздао у славу његову, и част мученице
Лукије, па излива реке чудеса, свима нама који те побожно просла-
вљамо.

Као сјајно сунце, светлошћу врлина увек обасјаваш све крајеве
света, и сада си ка Светлости незалазној прешао, зато твој светли
спомен Лаве даровити, славимо, да се дубоког мрака адовог избавимо.
Богородичан: Плашим се једини Царе твога другог доласка, и бојим се,
јер сам ти прекомерно сагрешио, и у вери нисам утврђен, али ти си
благ па ме обрати и спаси Исусе, ради угодних молитава твоје
Родитељке.

DAN 20.
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Месеца фебруара 21. дан

Спомен преподобног оца нашег Тимотеја, који је у Символу;
Спомен међу светима оца нашег Евстратија,
архиепископа Антиохије

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

Богомудри оче Тимотеје, великим уздржањем и честим молитвама
си своје прохтеве потпуно искоренио, и благодат бестрастија си
примио, и постао станиште Духа Божанскога, зато увек одгониш зле
духове, јер ти живиш и после смрти, богоблажени оче.

Богомудри оче Тимотеје, био си налик истинољубивом Авраму, и
исцељивао си све који су ти притицали, стекао си Јовово трпљење у
патњама, и имао си кротост Давида, на земљи си попут ангела
поживио, и жељени крај си примио, зато се моли за душе наше.

Богомудри оче Тимотеје, ти си узор целомудрија, и јемац
уздржања, ти си светлост побожности и извор покајања, ти си
непоколебива тврђава православља, ти си непресушна река исцелења,
ти си сунце незалазно и чедо божанске благодати, и постао си, оче
свети, украс монаштва.

Ине стихире светитељу, глас тај исти.
Подобан: Что ви наречем..

Имао си небески живот, и заиста си од Бога постављен да
свештенослужиш; њему си приносио службе чистим срцем, али си због
божанске проповеди и утврђења истините вере претрпео невоље и
патње; њу си твојим речима ипак утврдио, а безумље си јавно обличио.

Изливањем твоје свете науке, свештени Евстатије, запалио си увеле
хуле злобног Арија, који није признавао Очевог Сина, да је по природи
са Оцем истоветан, и просветлио си срца и сачувао у истини све, који
са вером славе твој спомен.

Твојом науком као палицом махао си пастире свети, и њоме си
сачувао разумно Божије стадо, неокрњено од свакаквих вукова, зато је
тебе Добри Пастир у небески тор увео, где су душе изабраних
праведних отаца, Евстатије богоносни и преблажени.
Слава и сада, богородичан, тај исти и подобан (8.)

Коме си постала налик моја бедна душо, јер ти никада не мислиш
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на покајање? Зар се не бојиш огња и свих зала која те чекају? Прени
се и једину брзу на помоћ призови и завапи: Дјево и Мати, молим,
твога Сина и Бога нашега да ме избави од замки Злобнога.

Крстобогородичан:
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 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 преподобног, глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви вси људије..
Појмо сви народи Господу песму победе, јер је у Црвеном Мору
фараона потопио, и тако се прославио.

Тебе блажени оче Тимотеје увек хвалимо, као духовну звезду која
је на висини уздржања заблистала, и срца верних обасјала.

Ти си оче увек имао очи свога разума уз Бога зато си одбацио од
душе сан лењости, и постао си храм Божанскога Духа, и место
освештања.

Ограђен смирењем ограђен, ти си, оче, замке Злога неповређен
прошао, и код Бога се узнео, и у његовој слави увек благујеш, блажени
Тимотеје.
Богородичан: Богородицу и младу и девствену Дјеву прославимо
песмама, јер је заиста и неизрециво Бога и Творца свега у своме телу
бесемено зачела телесно га родила.

Ини канон светитеља, глас 7.

Песма 1.
Ирмос: Поспјешествовавшему Богу..

DAN 21.
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Појмо јединоме Богу, који је помогао Мојсеју, да изведе Израиља
из Египта, јер се прославио.

Похвалимо песмама великога Евстатија, у врху светих отаца у
благодат Бога-Речи одевенога.

Бранитељ вере си оче преподобни постао, и Христову цркву си
нетакнуту од јереси одбранио и сачувао.

Постао си уста Бога-Речи, јер си излио пучину богословља оче
преподобни, и у њој си потопио Аријево хулење.
Богородичан: Оваплоћенога Бога-Реч и Даваоца живота си неизрециво
родила, зато га моли непрестано, да се спасу душе наше.

Песма 3.
Ирмос: Утвержденије моје Спасе јеси..
Ти си ми тврђава Спаситељу, ти си ми уточиште и сила, зато
утврди у страху твоме моје поколебано срце, јер нема светог као
што си ти Боже наш.

Милостив и милосрдан према свима, ти си Тимотеје постао други
Аврам, јер си примао госте са свих страна, и тако си угодио Богу свих.

На земљи си своје тело умртвио, као што је апостол и наредио, и
постао си заједничар живота небеског, зато тамо увек помињи оне који
те славе.

Својим делима си постао као сунце незалазног истока, и зрацима
твојих подвига си заувек обасјао све крајеве света, и разараш таму
демона.
Богородичан: Света Дјево, Родитељко Цара над царевима, покидај
окове мојих греха, и твојим молитвама упути ме на стазе покајања.

Ини.
Ирмос: Утвердисја сердце моје в Господје..
Срце ми се утврдило у Господу, ојачала ми је снага због мога Бога,
громко сам узвикнуо против мојих душмана, и обрадовах се
спасењу твоме.

Ти си Истину исукао као оружје, и постао си православља
предводник, и тако си посекао противнике вере, Евстатије.

Са љубављу си цркву обрадио, а српом твоје науке, блажени оче,
си у корену коров сасекао.
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Као старешина си са славом предводио народ ка Истини-томе, а
Арија си као правог предводника лажи поразио твојим проповедима
као камењем.
Богородичан: Неизрециво си рођен, и дошао си, Спаситељу наш, као
што си хтео, да би цео свет Господе обновио.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости:

Када си научен о Богу-Речи, нас ради непропадиво из Дјеве
рођеном, ти си о његовом Божанству безбожнима проповедао, и многе
си у веру Божију привео, јер си и многа света чудеса показао, зато
богоносни оче, твој свети празник славимо, и благодарно ти из све
душе певамо и сложно кличемо: богоносни Тимотеје, моли Христа
Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе твој
спомен.

Слава, сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Проповедао си оче Евстатије Бога-Реч јединосушног са Оцем и
Духом, и безумнога Арија си моћно удавио жилама твога богословља,
јер је хулио на праву науку; зато си радосно убројан у сабор светих
проповедника и отаца, па са њима помињи и нас.

И сада, 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: Из гори приосењеннија слове..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

DAN 21.
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Молитвама си увек себе крепио, и тако си лукове и стреле
духовних противника у дечије игре претворио, преславни оче Тимотеје.

Због Христовог промисла о нама, ти си се са љубављу клањао
његовој икони, богомудри оче, и претрпео си искушења и муке од оних
који су иконе одбацили, оче Тимотеје.

Постао си као непоклебива кула, увек славословећи Бога, и никада
се ниси одмарао, зато си и постао о, Тимотеје, учесник његових вечних
лепота.
Богородичан: Родила си на земљи Новорођенче, који је од Оца рођен
пре свих векова, а рођен је неизмењен, Мати Пречиста, за препород
хришћанима.

Ини.
Ирмос: Небеса покрила јест..
Твоја доброта је покрила и небеса Господе, и све је пуно хвале
теби; слава сили твојој Господе.

Сакупио си победе вере, јер си оче, богонадахнутим духовним
стрелама победио богохулног Арија.

Твоје богословска наука је, Евстатије премудри, као светлост муње
изашла, и Аријево богохулење спалила.

Око цркве си поставио ограду твоје науке, преподобни оче, као око
винограда Господњег.
Богородичан: Телом си родила Дјево Пречиста, беспочетнога Бога-Реч,
који је неизрециво и пре тебе и после тебе, а из тебе је Човеком
постао.

Песма 5.
Ирмос: Мрак души мојеја..
Одагнај мрак са моје душе, светлодавче Христе Боже, јер ти си
одагнао таму бездана, и подари ми светлост твојих заповести Речи-
Божија, да те славим од раног јутра.

Чистим срцем стојиш пред Тројицом, блажени оче, и отуда свето-
шћу обасјан, ти све нас који у тами патимо од душевних страсти увек
обасјаваш.

Телесним уздржањем украсио си душу бестрастијем, светитељу, и
постао си миљеник Цара свих, и од њега си примио дарове чудеса, оче
Тимотеје.

Не разумом варљивим, него чистим срцем, измолио си за неплодну
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која ти је дошла, да по молитви са вером, постане родна и избави се
од неплодства, и да зато песмом слави Христа, Бога нашег.
Богородичан: У твоје тело се уселио Онај који живи на небеским
висинама, и тебе је учинио широм од небеса, Богородице Маријо, зато
као блага, не престај да се молиш за све нас, Богоневесто.

Ини.
Ирмос: Утрењујет дух мој ка тебје Боже..
Од раног јутра се теби обраћа дух мој Боже, јер си ти светлост и
твоје заповести беху исцелење слугама твојим, Човеко-љупче.

Зрацима твоје науке, одагнао си мрак јереси, а све крајеве света
обасјао си, Евстатије блажени. (два пута)

Науком твојом ограђени Евстатије, побеђујемо и сада све јереси
против божанске вере.
Богородичан: Не престај Дјево да молиш Бога којег си из тебе телесно
родила, да се избаве слуге твоје од свих невоља.

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.

Светињу твога девства си добро сачувао, јер целог твога живота
ниси женско лице никада погледао, и тако си се од могућег искушења
до краја живота сачувао.

У духовно пристаниште си кренуо, али се валовима сласти ниси
оквасио, свеблажени Тимотеје, него си ветром Живоносног Духа тај пут
препловио, оче свеславни.

По речима псалма, ти си се удаљио и у планинама поживео, и у
пустињама си увек боравио, светитељу, докле си стигао у Божији град
небески, Тимотеје блажени.
Богородичан: Онај Који необухватан седи на плећима херувима,
обухваћен телесно а не божанством се у твоје тело уселио, и из тебе је
дошао да мене спасе, Свенепорочна Дјево.

Ини.
Ирмос: Јона из чрева адова вопијаше..

DAN 21.
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Из утробе адове Јона вапијаше: Изведи из пропасти живот мој; и
ми ти вапијемо, свесилни Спаситељу помилуј нас.

Твојим боигонадахнутим речима као ветром, си умирио пребла-
жени оче, јеретичку буру, и у пристаниште правоверја си цркву довео.
(два пута)

Као врлински и непорочан, оче преподобни, постао си славан и
речима и животом, и украс цркви својој.
Богородичан: Не престај Богородице да молиш Бога којег си
неизрециво родила, да се избаве из невоља сви који ти певају, Увекдјево
Пречиста.

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

Засијао си као сјајна звезда са истока, и обасјао си срца верних
врлинама твојим и чудесима, свеблажени чудотворче Тимотеје.

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.

Росом твојих суза угасио си пламен страсти, а благодат чудеса си
излио, па њима чистиш свима нечистоту страсти, оче Тимотеје.

Заиста си Божије блаженство примио, и земљу кротких си оче
преподобни наследио, па се сада храниш радошћу изабраних.

Измоли, оче блажени, опроштај грехова свима, који са љубављу
славе свети спомен твога престављења, јер ти смелост код Бога имаш.
Богородичан: Твојим Пресветим Породом сви смо избављени од
првобитне клетве, једина Благословена, тебе благосиљамо, Богородице
нескверна.

Ини.
Ирмос: В пешчи сушче..
Док су Аврамови дечаци били у Халдејској пећи, радоваху се са
ангелом, говорећи: Боже отаца наших, благословен јеси.

Напад јеретика си победио, оче свети, оружијем Духа, и непролазну
славу си примио, овенчан од Христа.

Твоја су, оче, уста постала као мач обострано оштри против
неверника, и заштићен руком Бога-Речи њих си у борби посекао.
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Богословљем као лопатом ти си Аријеву лаж као плеву развејао, а
пшеницу праве вере си у духовни амбар сакупио.
Богородичан: Прославимо сви Богородицу, јер нам је родила
Спаситеља, и са вером кличимо: радуј се слушкињо и Мати Христа
Бога нашега.

Песма 8.
Ирмос: Покривајај водами превиспрењаја..
Поднебесје покриваш водама, а море ограђујеш песком; ти све
држиш, теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва
твар као Створитељу, у све векове.

Великим уздржањем и великим подвигом и бдењима постао си за
страсти погубан, и увек се срдачно учећи напредовао си у врлинама, и
прешао си, оче преподобни, из славе у славу бескрајног живота и
непропадања.

Као жртву, оче преподобни, принео си твоје молитве Богу
Пречистом из твоје чисте душе, и примио си од њега божанску силу
чудотворења, да одгониш демоне и да лечиш немоћи људима.

Ти си оче био незлобив и од мржње ослобођен, кротак и милостив,
правдом украшен, преподобан и непорочан, далеко од сваке неправде,
и стуб монаштва, зато тебе сви верни славимо у векове.
Богородичан: Очев Бог-Реч је само тебе изабрао као лепоту Јаковљеву
и у тебе се уселио, јер је тако хтео, и он, најлепши од свих људи,
Свечиста, дошао је, и нашу помрачену природу очистио.

Ини.
Ирмос: Јединаго безначалнаго Царја слави..
Јединога беспочетнога Цара славе, којег благослове силе небеске
и од кога стрепе војске ангела, појте свештеници и људи вели-
чајте у векове.

Твојим премудрим списима си као палицом, светитељу Христов,
божанску пучину разделио, и Нови Израиљ си у земљу православља
превео, а Аријанце си као Египћане подавио.

После небеског виђења које ти је сишло, ти си као на кули
Халанској разделио Аријев јеретички народ, Евстатије мудри, а
једногласну си веру проповедао у векове.

Са твојом истинитом проповеди, ти си на западу живот завршио,
али си опет заблистао на истоку стаду твоме, мудри оче, и светлост
побожности шаљеш кроз векове.
Богородичан: Опевајте свештеници Онога који је по своме лику Адама
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саздао и са Адамовом се природом помешао, да би род човечански
спасао, и величајте га народи у векове.

Песма 9.
Ирмос: Благословен Господ Бог Израиљев..
Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао снагу
спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио Исток
са висине, и упутио нас на пут мира.

Постао си, свети оче, као храм освештани, као извор покајања, и
као река састрадална, и као несагледива пучина љубави, искрени
угодник Господњи, и небески грађанин, извор чудеса и ангелима
сродник.

Знајући оче да се милост хвали изнад суда, зато ниси странца
презрео, него си, оче преподобни, свима благо милосрђа отворио, отац
сирочадима си био, удовице си штитио, наге одевао, а гладне хранио.

Још док си на земљи у телу ходио, ти си се оче преподобни
честитим животом од земље ка небу одвојио, зато моли да се подари
очишћење греха свима нама, који са вером твој свети спомен славимо.

Твој гроб нам оче, увек излива реку исцелења, која исушује сваку
поплаву страсти, а напаја сваку душу за добар и свети род, свети
Тимотеје, угодниче Христов.
Богородичан: Следујући твојим речима, сва те поколења и увек
славимо Блажена, јер си заиста блаженог Бога родила, Пресвета и
Пречиста, и све који њему служе уистину чиниш блаженима.

Ини.
Ирмос: Паче јестества Матер и по јестеству..
Ти си надприродно Матер и по природи си Дјева, једина
благословена међу женама, зато те ми верни Богородице песмама
величамо.

Као по Светом Писму, и ти си, оче, грожђе богословља измуљао а
верне Христовом Истином као вином напојио, и срца им развеселио.

Са твојим језиком као са мачем оштрим обострано, ти си пролазио,
и опаки Аријев гнев си посекао, а своју духовну крв си као невин
заточен, оче блажени, пролио.

На твој нарочити свети дан, твога светог спомена, који духовно
славимо, тебе молимо: моли се светитељу усрдно, да се сви спасемо.
Богородичан: Заиста Пречисту Богородицу величајмо, јер је у телу за-
чела неограниченог Бога-Реч, и постала нам као двери божанског живота.



271

Месеца фебруара 22. дан

Спомен обретења моштију светих мученика у Евгенији.

На Господи воззвах.. стихире, глас 4.
Подобан: Званиј свише..

На много начина намучени, ви сте, славни мученици, смртну одећу
са себе скинули, и у непропадиву одећу обожења сте се оденули, па
сада на небесима живите, и пред Божијим престолем увек стојите,
пресветли и богоблажени, зато са вером ваш светли спомен славимо, а
кивоту ваших моштију се побожно клањамо.

Божијом помоћи, ви немоћним људима исцелења дајете који вам
долазе, јер мало праха од тела страдалника, извор је који чудеса
благодатно излива, зато дођимо народе и захватимо и душама и телима
здравље, кличући благодарне песме и говорећи: Спаситељу свега света,
који си најтрпељивији, ради пострадалих за тебе светих страдалника и
по њиним молитвама, избави нас од сваке повреде.

Победоносни мученици много година сакривени, сада су се јавили,
и као благо драгоцено су Царски Град мимо свих градова обогатили,
јер су на рукама светог архијереја ношени, и у цркву свету су свечано
донети, па онима који ишту дарују здравље и сваку корист за
просветлење, и свима који њих узимају као заступнике и као верне
Божије угоднике.

Слава и сада, богородичан
Подобан, тај исти.

Свенепорочна Богородитељко, спасавај од сваког напада демонског
све који се побожно клањају Рођеном из тебе, јер ти си заступница
целог рода нашег; тебе смо сада сви стекли као помоћницу, уточиште
и заступницу код Владике Христа и Господа, зато њега моли, молимо
те, да подари целом свету мир, и опроштај грехова свима, који притичу
под твоје окриље.

Крстобогородичан
Подобан.
Не плачи замном Мати, гледајући на дрвету крста распетога Сина твога
и Бога, који је свемоћно поставио земљу на водама, и сву је творевину
саздао, јер ћу васкрснути и прославићу се, и мојом силом ћу срушити
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адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити од зала
његових као Милосрдан и привешћу их Оцу моме као човекољубив.

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 8.

Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
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.

Ви сте украшени мученичким даровима пресветли мученици па са
љубављу стојите пред великим Светлом, зато разагнајте облаке и зиму
страсти од душа наших, благодаћу свемоћног Бога нашег.

Сабор мученика жртвован за свевидећег Бога, за његову љубав су
своје душе везали, па су тако окове злобе разрешили, и разрешење
грехова свима дарују, који их са вером прослављају.

Ви сте се мученици огњем божанским распламсали, и силом Духа
сте своје душе ојачали, па сте као жеравице постали, које спаљују
творевину многобожија, а просветљују сјајем праве вере све крајеве
света.
Богородичан: Избави ме Мати и Дјево од видивих и невидивих
противника, јер ти си видивог Бога-Реч родила, по природи невидивога,
па буру мојих страсти твојом тишином одагнај, јер ти си људима
једина поправљање.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотоврче..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Загрејани Божијом љубављу, ви сте мученици огањ безбожја
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рекама своје крви угасили, и као сјајне звезде сте заблистали, и све под
сунцем сте обасјали.

Блистају светле мошти мученика, и сјаје светлом исцелења свима
који им са вером долазе, и захватају благодат из извора Спаситељевих,
јер су се на његова својевољна страдања угледали.

Као тврђаве вере, и жртве за Христа, ови су били дуго време у
водама сакривени, а сада су се јавили, и рукама архијереја су побожно
и свечано донети.
Богородичан: Радуј се једина Родитељко Господа свих, радуј се јер си
радост људима обезбедила, радуј се осењена и несечена горо и тврђаво
вернима, радуј се Свенепорочна.

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

Засијали сте на земљи као светиљке правде, разгонећи маглу
безбожија, и просвећујући верне, мученици свети, исповедници Свете
Тројице.

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

Лаж демонску сте смело оборили, али сте из зависти на много
година били сакривени, да би сте се нама јавили, увек слављени
мученици; ви лечите од страсти душе наше и болести телесне
ицељујете, на славу Бога нашега.
Слава и сада, богородичан:

Води Пречиста моју бедну душу и смилуј се њој, јер је због
мноштва сагрешења пала у дубину пропасти, а у часу смрти ти ме
Свенепорочна избави од демона тужитеља и од сваке муке.
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: 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.

DAN 22.
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Сабор страдалника је зажелео жртву и својевољно страдање попут
твога Животодавче, и зато су разне патње претрпели и у нестрадалну и
свету радост прешали, певајући благодарну песму: сили твојој слава,
Човекољубче.

Крстом као оклопом заштићени, и у љубави ка Богу утврђени,
свети мученици су оружије противника надвладали, и њихове убојне
војске су са вером уништили, усрдно певајући: сили твојој слава,
Човекољубче.

Лепотом врлина украшени, ви сте мученици плашт својом крвљу
заруменили и украсили, а крст сте као скипар победе носили, и заиста
се удостојили са Христом царевати, и бла-женство којем сте се надали
сте примили.
Богородичан: Благословена и свенепорочна Мати Божија, ти си свети
украс страдалницима, јер си нашу природу са небесима саставила, јер
је због змијиног савета била одбачена, зато од свих животних саблазни
спаси и мене, да бих стекао спасење.

Песма 5.
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.

Ти си Спасе кости твојих светих на дуго време сакривене сачувао,
а сада си их Речи-Божија објавио, као што си изволео, твоме народу за
свештање и спасење, а на стид противницима који хуле на тебе.

Топлотом своје вере, славни, сте мраз обмане истопили, када сте
кроз многе муке и исплетене замке прошли, јер сте љубављу у небески
град стремили, и тамо сте славом испуњени починули.

Храбри ратници, ви сте трпљењем својих рана потпуно демонску
хајку уништили, а када сте кидани, вешани и у страшни огањ бацани,
ви сте сваку намеру безбожника благодаћу спалили.
Богородичан: Ти си богообрадована постала си узвишенија од
небеских сила, јер си Бога-Реч зачела, који је речју све створио, и
родила си га Пречиста непропадиво, од Оца пре свих векова рођеног.

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

Као крин у духовним долинама процвали, тако сте, свехвални,
божанским мирисом све испунили, и сваки смрад од душа одагнали,
дични страдалници.

Сечени и комадани, и на разне начине мучени, великим трпљењем
су твоји храбри страдалници, Божија Речи, као мачем противнике
посекли који те нису познали, и теби су певали.

Дубоке ране мученичке исцељују ране душа свих, јер су тако
демона силно ранили, а свима који их усрдно моле су Духом Светим
постали бесплатни исцелитељи.
Богородичан: Из тебе се Бог смртнима у примљеном телу јавио, и
мада богат, моју сиротињу је, Свенепорочна, из тебе примио, али ми је
улаз у бесмртност подарио.

Кондак, глас 8.
Подобна: Јако начатки..

Као снажни стубови вере, прослављени мученици, за Христа сте
поднели разне муке, и много година сакривени бисте. А сада се јависте
као непроцењиво благо, и у цркву Божију вас на рукама архијереји
славно носе. Свима који вас моле дајете помоћ, зато се молите за душе
наше.

Песма 7.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
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.

Створитељу познати, ви сте свехвални мученици у давнини после
мучења незнано сакривени, али сте се сада нама објавили, који певамо:
благословен си Боже отаца наших.

Захватите људи из извора који излива воду спасења, и из потока
духовних, данас, због јављених моштију мученика, и опевајте Онога
који је њих прославио: благословен си Боже отаца наших.

Због многих мука постали су станиште светлости, мада су много
година били у мраку сакривени, и као незалазна светила заблистали су
Христе твоји страдалници, и све нас обасјали.
Богородичан: Пророци су, Дјево, најавили дубину твоје тајне, да ћеш

DAN 22.
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од свога чистог тела млада Дјево Бога у себи носити, и у две природе
га родити, за наше спасење и избављење.

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.

Постали сте мученици као лоза духовног винограда, која нам рађа
грозд богопознања, и свима излива вино бесмртности, а уклања штетно
пијанство душе, кличући: децо благосиљајте, свештеници опевајте, а
народи величајте Бога у векове.

Ви сте страдалници лијењем своје крви као рекама исушили
идолско неверје, и славом Христовом сте угасили ужарене басне
безбожне, а обилно сте напојили свако верно срце које кличе: децо
благосиљајте, свештеници опевајте, а народи величајте Бога у векове.

Од јерарха предизабрани је свето позван и учинио ваш свети
пренос, мученици свеблажени, и овај годишњи празник слави са целим
свештеним сословијем певајући: децо благосиљајте, свештеници
опевајте, а народи величајте Бога у векове.
Богородичан: Освештана Духом, Богородице Свенепорочна, ти си
родила Онога који почива у Светињи над светињама, јединог
доброчинитеља и Бога, а он освештава све који са вером певају: децо
благосиљајте, свештеници опевајте а народи величајте Бога у векове.

Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.

Страдалници су један другог ка вечном животу подстицали и сами
су себе храбрили и наговарали, да би ране претрпели, па су кликтали:
ово је време погодно, издржимо и врага победимо, јер Христос
зачетник подвига и који је ради нас посрадао, венце нам је спремио.

Подигнут си на дрво крста Речи Божија, и привукао си себи стада
мученика, који су се на твоје страдање и жртву угледали, Владико, а
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које си својевољно и из милосрђа за нас примио, зато тебе храбри
страдалници заволеше и као овце себе жртвоваше.

Са Христом на небесима заувек царевати страдалници и свехвални
мученици се радосно удостојисте, зато народу нашем победе а светој
цркви измолите душевно спасење, и свима који вас данас са вером
славе.
Богородичан: Ти си облак духовнога Сунца, зато одагнај облаке са
моје душе, ти си двери Божије, зато мени отвори Владичице двери
правде, молим те, и поведи ме добрим правцем Дјево, а од разних
путева Злога избави ме.

DAN 22.
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Месеца фебруара 23. дан

Спомен светог свештеномученика Поликарпа, епископа Смирне

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

Још на земљи живећи ти си се са бестелеснима сјединио, и са
њима непрестано Тројици служио, оче богоблажени; зато заувек живиш
на небеским висинама као небески човек, а све на земљи поучаваш у
божанске тајне.

Постао си богоблажени као лоза Христом богозасађена и обрађена,
па нудиш разумне гроздове обожења, од којих са вером свету сладост
захватамо, и у срцу кроз цео свет твоје поуке проносимо.

Божанским сјајем обасјан, ти си се оче кроз тварни огањ који гута
тело ка духовном Светлу преставио, зато даруј твојим молитвама
разрешење од страсти, и просветли светитељу мрачну ноћ душа наших.

Слава и сада, богородичан
Подобан тај исти.

На пучини греха сналази ме бура, али ка мирноме пристаништу
притичем Богородитељко, пречисте твоје молитве, и вапијем: спаси ме,
и пружи Свенепорочна твоју моћну десницу слузи твоме.

Крстобогородичан
Подобан.

Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све, жалосно си на дрво крста телом разапет!

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 Поликарпе, моли Христа Бога да спасе
душе наше.

На јутрењи
Канон, чији је акростих: Побожног Поликарпа хвалим у песмама.
Дело Теофаново. Глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Ти блисташ оче Христовим сјајем, и његовим просветлењем си
напојен, зато обасјај моју душу, богомудри, твојим молитвама.

Ти си оче просвећивао спасоносним проповедањем, а твоје чисто
срце је као неокаљано огледало свима зрацима заблистало. Постао си
оче као исписани стуб Новога Завета, имајући божанско Еванђеље
исписано не мастилом, него благодатним Божанским Духом.
Богородичан: Познали смо Бога без телесне жеље из тебе овапло-
ћенога, који постоји пре сваке твари и пре свих векова, зато тебе као
истиниту Богородицу исповедамо.

Песма 3.
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.

По речима псалма, постао си Поликарпе блажени као родна
маслина, у дому Господа твога, доносећи радост проповедања Бога.

Усрдно си управио блажени оче твој разум ка заповестима
Спаситеља, и по части си постао његовој цркви пастир изузетан.

Кроз муке си потпуно себе принео Христу као живу жртву, а
сведочењем вере и кроз подвиг испоснички си унапред пострадао, оче
блажени.
Богородичан: Прах наше смртности си одбацила, јер си заиста
бесмртност родила, и Рођеним из тебе си нам Дјево одећу непро-падиву
изаткала.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Грозд благодати си заиста у души обрадио, оче свети, и као вино
си нам излио науку о вери, веселећи срца свих верних, и постао си
непрегдледна пучина чудеса, а постао си и украс мученика, јер си у
огњу скончао, и непролазне светлости се Поликарпе удостојио, зато
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу
славе твој свети спомен.

DAN 23.
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Слава и сада, богородичан:
Злим помислима сам пао и пузим по дубини греха, и јецајући

зовем те Пречиста из свега срца, учини на мени богату милост твоју и
твога милосрђа неизмерну пучину, и твога милосрђа небројено
богатство, и даруј ми покајање и опроштај сагрешења, да са љубављу
теби кличем: моли Христа Бога, да ми подари опроштај грехова, јер ја
твој слуга имам само тебе као надање.

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 опроштај
сагрешења свима који са вером поје о твојим божанским страдањима.

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твојего..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Постао си оче Поликарпе, многородни врт твога Владике, са
добрим плодивима.

Као савршени принос и чиста жртва принео си себе Спаситељу
свих, оче Поликарпе.

Песмом ћу опеваћу оче славни, твоје душе велико трпљење, и
величину твојих подвига.
Богородичан: Просвети Пречиста твојим светлом помрачену моју душу,
јер си родила Светлост непролазну.

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

Зрацима Духа си оче преподобни душу своју просветлио, а он је у
теби горео, и тако си сазнао богомудри, о твоме крају живота у огњу.

Воду Живота си примио, премудри, као из потока хране, и од
Христовог вољеног ученика си научен био, који је њу из Бездана
Премудрости захватио.
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Богатство и светлу славу и дуги живот а и живот непролазни теби
је оче Христос као истинска Мудрост подарио, јер си њега веома заволео.
Богородичан: Старији од времена, је као роса на руну Пречиста, у
твоје свето тело сишао, и Човекољубац је као нови Адам постао.

Песма 6.
Ирмос: В бездне грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Ти си богоречити оче умро целом овом свету, а само си за Христа
живео, и ка њему си прешао, и зато си живот непролазни примио.

Побожно живећи ти си чедо светлости и мира постао, али си
Маркиона као првенца таме и противника вере препознао.

Научени твојим речима оче, ми побеђујемо сваку нечисту јерес, и
саборе кривоверних, који су два почетка безбожно увели.
Богородичан: Ти си Свенепорочна чистог Јагњета зачела који узима
грехе целог света, зато га моли да подари слугама твојим опроштај
сагрешења.

Каондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Принео си Господу жртве врлина, као духовне плодове, Поликарпе
мудри, и због тога си од Бога и прослављен као достојан јерарх. Зато
се и данас просвећујемо твојим учењем и прослављамо вредну похвале
успомену твоју, славећи Господа.

Икос:
Мудрост Божије лепоте си славни оче захватио, и од ње си

богопознањем твоје стадо напунио, и трисунчаним сјајем га Пресветог
и неизрецивог Божанства обасјао. Оца нерођеност, рођење Сина и
исхођење Духа си као једно Божанство и једну славу јасно објавио, а
идолско безбожије си из корена почупао, и душе верних си као зреле
плодове ка њој приводио; у њу смо се крстили и у њу верујемо а
Господа прослављамо.

Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
Златноме идолу на пољу Деиру Халдејци служаху, а твоја три

DAN 23.
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дечака немарише за ту безбожничку наредбу, и зато бачени у сред
огња орошени певаху: Благословен си Боже отаца наших.

Одлучном вољом си распламатли огањ надвладао, оче славни, као
и три младића у пећи огњем духовним орошени, и сред огња си
неспаљен остао и кликтао: благословен си Боже отаца наших.

Блажен си и добро ти је оче сада, настањеном где бораве
праведници, где су војске мученика, и где хорови светих апостола
кличу: благословен си Боже отаца наших.

У почетку неплодне а сада много плодне душе си Христу привео,
и духовном обрадом си их поравнао и семеном издашног класја их
засејао, учећи их да певају са тобом: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Само си ти постала неискусобрачна Мати Бога, који је
мудро све створио, Дјево-Мати Пречиста, зато теби Свенепорочна
кличемо и певамо: благословена си, јер си Бога телом родила.

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.

Свештенослужио си славни свету службу Христову, и као разумно
јагње си себе принео Богу на жртву пријатну, угодну и свеплодну,
Поликарпе трипут блажени.

Као оседео си ипак велику младалачку снагу показао, јер си силом
крста себе на свете подвиге покренуо, богомудри и славо Христових
свештеномученика, оче преподобни.

Утврђен силом крста, ти си у архијерејску одежду достојно обучен,
и у цркву Божију си ушао оче са твојом крвљу, да се јавиш пред
Христом архипастирем.
За Христа си жртвован као знаменито јагње, свето пројављени, и
страдањем си постао њему налик, зато си заједничар и славе његове, и
царства његовог са-наследник.
Богородичан: Ја сам у пустињи живота залутао, а ти ми буди као стуб
обасјани огњем и облак светли, који предводи ка небеском наслеђу,
Богородитељко Пречиста и Дјево Свенепорочна.
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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.

Заблистао је твој светли празник, и обасјава свети оче душе свих
који га побожно служе, и чини их заједничарима божанске светлости,
а и ми те, богомудри оче, достојно и увек славимо.

Пред престолем Владике стојиш са небеским војскама светих
ангела, зато га моли да и ми достигнемо до његовог спасо-носног
страдања и светлог васкрсења, стичући разне врлине.

Ти си оче овенчано и примио си славу победника из Божије
деснице, зато си после завршеног подвига и светлошћу испуњен, а ми
те са вером приводимо Христу, свети Поликарпе, као усрдног
молитвеника нашег.
Богородичан: Тебе Дјево као Богородицу и Матер Бога-Речи и нашу
праву заступницу непролазног и светог живота, која си нам засијала
Сунце правде, ми верни једнодушно песмама величамо.

Светилен
Подобан: Посјетил ни..

Богом прослављеног ученика си био ученик Поликарпе, и много
верних си као плод принео Господу, а самог себе си као жртву принео
за стадо твоје, па се моли сада за све нас.
Богородичан: Твоје милосрђе Боже низпошаљи на народ и стадо товје,
ради молитава твоје Пречисте Матере, и свих светих твојих, и свима
нама подари твоју велику милост.

DAN 23.
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Месеца фебруара 24. дан

Спомен првог и другог обретења часне главе Претечеве.

Ако није пост: На вечерњи певамо Блажен муж.. први антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 6

Ако је пост, стихословимо уобичајену катизму и пева се служба
Претече са Триодом.

Глас 5.
Подобан: Радујсја..

Радуј се света главо и светлоносна, јер си налик на ангела, и мада
си давно мачем посечена, али ти си оштрим изобличењем срамну
нечистоту посекла; ти си извор чудеса који верне напаја, и спасоносни
долазак Спаситељев јавља; ти си давно угледала силазак Духа код њега
си се уселио, ти си старе и нове благодати заступник, зато моли
Христа, да подари душама нашим велику милост.

У земљаном суду је некада Претечина глава сакривена била, али се
из недара земље јавила, и чудно је нађена, али је реке чудеса излила,
јер Претеча је у водама Јордана опрао главу Ономе који сада небески
свод водом покрива, и који даје људима божанско праштање као кишу,
зато његову главу прославимо као заиста преславну, и на њено обретење
радосно је прославимо, молећи Христа, да подари душама нашим
велику милост.

Глава која је проповедала о Јагњету Божијем да се у телу јавио,
свима је пут спасења кроз покајање заповедила и наредила, она је
раније Иродов преступ изобличила, и због тога је од тела одсечена, и
на дуго време је трпела сакривена, али нам је као светло сунце
заблистала, кличући: покајте се и приђите сада Христу са душевним
смирењем, јер он даје свету велику милост.

Слава, глас 6.
Богом сачувана твоја глава Претечо, као ризница Божијих дарова,

из недара земље је заблистала, а ми је верно примамо и њој се славни
пророче клањамо, јер се из тебе, Крститељу Христов, великим
чудесима обогаћујемо, и опроштај сагрешења добијамо.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
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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 Чтенија

Читање из књиге Пророчанства Исаије
(гл.40,1-3, 9, гл.41,18 гл.45,8 гл.48,20-21 и гл.54,1)

Тако говори Господ: тешите, тешите, народ мој, говори Господ.
Свештеници, говорите у срце Јерусалиму, умолите га, јер се умножи
понижење његово; јер се разреши грех његов, јер прими из руке
Господње двострука сагрешења своја. Глас је вапијућег у пустињи:
припремите пут Господњи, правим начините стазе Богу нашем. На гору
високу узиђи, благовести Сиону, извештавај снагом глас свој, благовести
Јерусалиму: узнесите се, небојте 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 висине 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, источиће им воду из камена. Узвесели се неплодна која не
рађаш, кликни и повичи ти која немаш порођајних мука, јер су многа
деца нероткиње, већма од оне која има мужа, говори Господ.

Читање из књиге Пророчанства Малахије
(гл. 3,1-3, 5, 7, 12, 17, 18, и гл.4,4-6)

Овако говори Господ: Ево, ја ћу послати анђела својега, пред лицем
твојим који ће приправити пут преда мном, и изненада ће доћи у храм
свој Господ, којега ви тражите, и анђео завета, којега ви желите, ево
доћи ће, вели Господ над војскама. Али ко ће поднијети дан доласка
његова? И ко ће се одржати кад се покаже? Јер је он као огањ у
топионици и као сапун бељара. И сјешће као онај који лије и чисти
сребро и злато, очистиће га. И доћи ћу к вама на суд, и бићу брз свједок
против врачара и против прељубочинаца, и против онијех који се куну
криво и против онијех који закидају најам најамнику, и удовици и

DAN 24.
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сирочету и дошљаку криво чине и не боје се мене, вели Господ над
војскама. Јер ја Господ не мијењам се; Али ви, синови Јаковљеви, од
времена отаца својих отступисте од уредаба мојих и не држасте их.
Вратите се к мени, и ја ћу се вратити к вама, вели Господ над војскама.
И зваће вас блаженим сви незнабожни народи. Тада ћете се обратити
и видјећете разлику између праведника и безбожника, између онога
који служи Богу и онога који му не служи. Памтите закон Мојсија слуге
мојега, којему заповједих на Хориву за свега Израиља уредбе и законе.
Ево, ја ћу вам послати Илију пророка прије него дође велики и страшни
дан Господњи; И он ће обратити срце отаца к синовима, и срце синова
к оцима њиховијем, да не дођем и затрем земљу. Говори Господ
сведржитељ, Свети Бог Израиљев.

Читање из књиге Премудрости Соломонове
(гл.4,7, 16-19, и гл.5,1-7)

Праведник ако и сконча, биће у покоју. Праведник умирући осудиће
неправеднике живеће. Јер ће видети кончину праведника, и неће
разумети, шта су одлучили о њему; јер поврже Господ безбожнике
безгласне ничице, и поколебаће их и из основе, и до последњега ће
опустети и биће у муци, и спомен ће њихов пропасти. Јер ће доћи у
схватање својих сагрешења уплашени, и изобличиће их наспрам
безакоња њихових. Тада ће стати са смелошћу ногом праведник, пред
лицем увредитеља његових, и који поричу трудове његове. Видећи пак
њега смутиће се страхом многим, и забезекнуће се преславном спасењу
његовом. Јер ће рећи у себи кајући се и у тескоби духа уздахнуће, и
рећи ће: овај беше кога смо ми безумници некада имали за подсмех и
за причу изругивања. Живот његов сматрасмо за лудост, и кончину
његову за бесчасну. Како се уброја у синове Божије, и међу светима је
његов удео? Дакле, заблудесмо са пута истине, и светлост правде
незаблиста нам, и сунце нам не засија. Испунисмо се безаконих путева,
и погибељи, и хођасмо стазама непроходним, а пут Господњи
неразумесмо.

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

Ходите данас верни, да прославимо мачем посечену свету главу
Крститеља, и да њено обретење песмама сретнемо, да је са љубављу
похвалимо, јер нам се из ње излива благодат исцелења, јер њу је Ирод
хулник давно посекао, по замисли обесне Иродијаде.
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Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Као злато из руде, тако је из земље заблистала глава Претеч; у

земљаном суду се засветлила, јасно се појавила и Иродову прељубу и
убиство изобличила, а зрацима просветљује наша срца, зато је данас
верни целивајмо и песмама је прославимо, јер се Претеча моли Богу за
нас.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати. (Пс.91,13)

Из давнине је као Божија ризница, у суду у земљи била сакривена
глава Крститељева, а данас се свима крајевима света открила; она
богато излива изворе исцелења, она болести исцељује, а душе
просветљује; њоме сваку благодатну утеху примамо примивши, зато је
побожним песмама похвалимо.
Слава, глас 2.

Твоја глава Јоване свехвални, по Божијем промислу као света рака,
је јасно предсказала тајну његовог неизрецивог Бића, још из утробе
твоје матере, а сада је из земље као из скривнице заблистала, и свима
под сунцем замирисала, па излива миро освећења, и духовно проповеда
пут покајања, и моли се Спасу свих за душе наше.
И сада, богородичан.

Тропар, глас 4.
Претечина глава засијавши из земље, испушта светлост вечну, а

вернима исцелење; на небу збор ангела сабира, а на земљи род људски
позива, да сложно узнесу славу Христу Богу.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар два пута.
Слава и сада, богородичан васкрсан, по гласу тропара.

После првог стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Као Божију ризницу у земљи скривену, Христос нам је Пророче и
Претечо открио твоју главу, зато сви окупљени на њено обретење,
побожним песмама певајмо Спаситељу, јер је ради твојих молитава
спасао живот наш. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Певамо теби Богоневесто и Мати Божија, и славимо недокучиво
рађање из тебе, којим смо избављени од преваре ђаволске и сваке

DAN 24.
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невоље, Богородице и Владичице, зато верно кличемо: једина Све-
опевана помилуј стадо твоје.

После другог стихословија, сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Твоја света глава се чудно појавила као злато из руде, из недо-
ступних земљиних недара, и срца верних је богопознањем обогатила, па
сада стално кличе „покајте се“; Њој се Претечо клањамо, а Христа са
вером громогласно славимо. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Ми слуге твоје никада нећемо заћутати Богородице, него ћемо

благодарно из душе певати о твојој милости Владичице, кличући и
говорећи: похитај Пресвета Дјево, и збави нас од видивих и невидивих
противника и сваке невоље, јер ти си наше заступање.

После Полијелеја

Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..

Глава Крститеља је била као бисер у влажној земљи сакривена и
као свећа сјајна од Бога запаљена, па цео свет својим чудима обасјава,
јер је Претеча као јутро заблистао пре Сунца, и из незалазног светла
нам се јавља, кличући: ево Јагње Божије.
(два пута)

Слава и сада, богородичан:
Увек ти благодаримо Богородице и величамо те Пречиста, и

клањамо се певајући благодатна о Рођеноме из тебе, и непрестано
кличемо: спаси нас Дјево свемилостива, јер си блага, и избави нас од
страшне оптужби демона у часу суђења, да се не постидимо ми слуге
твоје.

Степена, први антифон 4. гласа

Прокимен, глас 4. Тамо ћу учинити да узрасте снага Давиду, и
припремићу светилник помазанику мојем. (пс.131,17)
Стих: Сети се Господе Давида и све кротости његове. (пс.131,1)
Еванђеље по Луки, зачало 31.
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После 50. псалма
Стихира глас 6. самогласно

Часна глава Крститеља Христовог, која је и са тањира незакониту
нечистоту Иродову изобличила, и свима вернима покајање проповедала,
из скривнице земне нам се појавила, зато са вером њој притичемо и са
страхом је целивамо, и са срдачном љубављу јој се клањамо, јер ради
ње разрешење од грехова добијамо, а потребити све што им треба и
велику милост.

Канон Богородици са ирмосем на 6, и Претечи на 8.
Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав..
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.

Дођите са похвалом на уснама и са Свесилним Духом, па
запљескајмо и почнимо из уста нечистих песму Претечи Бога-Речи, и
духовним песмама га верни прославимо.

У добром поретку и у миру, Христова црква се безбројно многим
добрима напаса, а теби Претечо на овај годишњи празник пева.
Сви верни окупљени, достојним песмама прославимо богоносну
Претечину главу, као од Бога нам подарену неодузиву ризницу.
Богородичан: Примила си, Пречиста, твога Створитеља, као што је и
хтео да се из твога тела без семена и надразумно оваплоти, и зато си,
заиста, постала целом свету Владарка.

Катавасија: Отверзу уста моја..

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

Тебе је неплодна утроба изнела као свети изданак, а ти славни,
приводиш од незнабожаца цркву као невесту Христу, истинитом Богу и
Женику, јер си је њему обручио.

Твој богојављени глас, Претечо Јоване, није могао задржати ни мач
бедног прељубника, а ти нам из земље јављаш твоју свету твоју главу.

DAN 24.
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Желећи да те свечано прослави, град је украшен, јер је нађена
Претечо глава твоја, као тајно благо и непресушни извор исцелења.
Богородичан: Чудо твога Божанског порода, Пречиста, прева-зилази
сваки закон природе, јер си Бога надприродно своме телу зачела, и
родила га, али и заувек остала девствена.

Сједален, глас 8.
Подобан: Повељенноје тајно..

Као у ризницу положена, сачувана је глава Претече, у влаги је
скриван Гласник Бога-Речи, и као пшеница покривена у дубини земље
је изникла, и као плод доноси јављање божанског живота; њено
обретење сви прославимо, славећи Христа, који је њој дао благодат да
излива исцелења. (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.

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

Ти си, даровити Претечо, печат старог Завета и крајњи од пророка,
и свети украс у двору Новога Завета.

У грубој и простој одећи Претечо, радосно си претрпео да твоју
свету главу покријеш црвенилом као царским плаштом или ризом.

Један човек одбегли од света и лутајући, по твоме светом упуту,
нашао је твоју свету главу као благо неисцрпно, Јоване.

Град који те слави увек, моли да буде обасјан зрацима Божанскога
Духа, Претечо, па да се радује са бестелеснима на твој свети празник.
Богородичан: Залогај у врту ме је смртним учинио, а Дрво живота из
тебе јављено, Пречиста, ме је подигло, и наследником рајске хране учинило.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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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.

Ниси био као трска, Крститељу, коју невоље живота као ветри увек
повијају, него си као стуб непоколебив за свети народ, јер си се јавио
у духу и сили Илијиној.

Који одбацује божанство и умањује славу Христа којег си крстио,
и таји твоју божанску благодат, праведно је из тора свете цркве одагнан.

Отворио си двери неисцрпног Божијег извора, свима који ти са
љубављу певају, славни Претечо, па изливаш воду благодати Божије и
реке исцелења које сваког веселе.
Богородичан: Имајући духовну лепоту најдивније твоје душе, постала
си Пречиста невеста Божија, али запечаћеног девства, и зраком своје
чистоте цео свет си обасјала.

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.

Хритос те је назвао истинитим пророком и вишим од свих пророка,
Крститељу и Претечо Живота, јер си угледао њега, кога су Закон и
пророци предсказали.

Није могао бити сакривен извор чудеса, ни ризница благодати,
твоја славна глава Крститељу, Пророче и Претечо, него се појавила и
извор исцелења постала.

Као богату похвалу и као светли украс и штит спасења, христо-
љубив и славни град твој, има твоју часну и свету главу, Претечо.
Богородичан: Велики међу пророцима Мојсеј је тебе описао као кивот
и као трапезу, и као свећник и посуду, предсказјући оваплоћење из тебе
вишњег Бога, Мати и Дјево.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Пророче Божији, Претечо благодати, главу твоју као ружу свештену
у земљи нађоше, од које стално добијамо исцелења; јер опет као и
некад свету проповедаш покајање.

DAN 24.
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Икос:
Од Господа си примио сведочење Јоване, да си већи од свих људи,

зато се бојим да ти принесем песме похвале, али ме љубав на то
нагони, зато сам почео певати. А ти учини да не будем недостојан твоје
помоћи, свехвални, да бих могао песмом твоју свету главу овенчати,
трипут благодатни, јер ти целом свету проповедаш покајање.

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

Тебе је Дјевин изданак назвао највећим рођеним од жена, јер си
као бестелесан и равноангелан за њега на земљи поживео, и кликтао
си: благословен си Боже отаца наших.

Из неплодне утробе си препознао Усељеног у девствено тело, и
користио си Претечо глас своје матере, и узиграњем си њему
ускликнуо: благословен си Боже отаца наших.

Из пустињи си се научен Светим Духом појавио као светло јутро,
и као ангел светли, и научио нас да кличемо: благословен си Боже
отаца наших.
Заиста се сада овај град над свим градовима прославио, јер је тебе,
увекслављени пророче и Претечо Христов, као ризницу стекао, зато
слави и кличе: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Из тебе је Мати и Дјево заблистала сјајна Светлост
целом свету, јер си родила Створитеља и Бога свих, зато измоли од
њега Пречиста, да нама вернима низпошаље велику милост.

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.

Претеча је послан као глас вапијући у пустињи, да у запустелим
срцима установи веру праву у Сина Божијег, као правога Бога, којег
величамо у све векове.

И сада виче Претеча: припремите стазу Господу, јер он због
освећења долази, да се са Оцем и Духом у нашим срцима настани.
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Када је глас Родитеља чуо, а Божанског Духа очима видео, и
стварно дотакао и руку на тебе Христе положио, тада је Јован Претеча
богоносан постао.

Од утробе си освештан Божијим Духом, и још док си у матери
ношен, ти си пророк постао, а сада си постао Пророче блаженство
граду који те има у својим недрима.
Богородичан: Позлаћени свећник је тебе предзначио, да ћеш
неизрециво примити Светлост недоступну; познањем њега све се
просветљује, зато га величамо у све векове.

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.

Ти си Претечо право испуњење десет заповести и силан њихов
бранитељ, и зато си од Христа десетином дарова награђен, и зато тебе
као ризницу Духа и друга Бога-Речи знамо и величамо.

Ти си Христов Пророк и апостол и Претеча, и Крститељ божански
Оваплоћенога, ти си свештеник и за веру мученик, ти си и свима у аду
проповедник, ти си изданак пустиње и узор девствености.

Ти неверје у душама изобличаваш, јер си посумњалом свештенику
руке умртвио чудесима, а затим их по вери опет процвао, и због твоје
јављене главе блажени, његов умртвљени длан се обновио.

Твоје јављање су најавили видиоцу, и објавили му нелажно
ангелски чинови преко Гаврила, попут божанске благовести, које је пре
твога рођења примио свештеник Захарија.
Богородичан: Да захватимо исцелење од страсти, ми у славни храм
Петечин притичемо, јер тамо долазе и хорови ангела, душе свих
праведних, и Владичица са Крститељем Јованом, и дарују исцелења.

Светилен
Подобан: Учеником..

Светим јављањем је заблистала твоја света глава, из дубоких
земљиних недара, Претечо Јоване, јер ти си светило духовне Светлости,
зато славећи обретење ми те молимо: да обретемо разрешење од тешких
грехова, и да време користимо на уздржање, ради молитава твојих,
свехвални Крститељу Спаситељев. (два пута)

DAN 24.



294

MINEJ FEBRUAR

Слава и сада, богородичан:
Утешен је Пречиста побожни сабор верних који служи, и који

верно пева теби истинској Богородици, зато твојим молитвама дај нам
да ток поста побожно завршимо, и да се часноме крсту поклонимо, и
спасоносним страдањима Сина и Бога твога.

На хвалитним стихире на 4, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Твоја свечасна глава, свехвални, предворје уздржања отвара, и нуди
свима слатку храну божанских дарова; њих са вером окушамо, и
горчину поста заслађујемо, па те са вером хвалимо и Христу Богу
кличемо: Исусе свесилни, спаси душе наше.
(два пута)

Глава Претечина непресушно као воду свето миро излива, и данас
на трпези свето, божански и духовно нам мириши, па уклања терет
туге, и весељем све испуњава, који са љубављу кличу: Исусе свесилни,
спаси душе наше.

Твоја глава је као оштри мач посекла главе безаконих противника,
и излила исцелење и божанске дарове свима који су у благодати Новог
Завета, зато тебе Јоване са вером хвалимо, као друга и Претечу
Створитеља, а њему усрдно кличемо: Исусе свесилни, спаси душе наше.

Слава, глас 6.
Свету главу твога Крститеља, Господе, из земље данас појављену,

са похвалним песмама и вером примамо, и на молитву је, Човекољубче,
ми твоје грешне слуге приносимо, и још те молимо: да ради ње
примимо од тебе у дан суда очишћење и велику милост.

И сада, богородичан:
Добротољубиви Спасе и Боже, спаси слуге твоје од сваке велике

невоље, ради молитава твога Претече и светих твојих и твоје Матере.

Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.

На литургији
Блажена од канона песме 3. и 6.
Прокимен, глас 7. Обрадоваће се праведник Господу, и уздаће се у
њега. (Пс.63,11)
Стих: Услиши Боже глас мој када ти се молим. (Пс.63,2)
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Апостол Коринћанима, зачало 176.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Истина из земље засија, и правда са небеса погледа. (пс.84,12)
Еванђеље по Матеју, зачало 40.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

МР
Треба знати ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у
Месопусну недељу или Сиропусну
(почиње у среду месопусну и траје до уторника 4 недеље великог
поста)

На малој вечерњи
у суботу стихире васкрсне 4 и богородичан гласа. На стиховње
стихире васкрсна једна и Претечи стиховња. После Сада отпусташ..,
тропар васкрсани; Слава: Претечи; И сада: богородичан васкрсан.
Јектенија мала и отпуст.

На великој вечерњи
На Господи возвах.. стихире васкрсне 3, и Триода 4, и Предтече 3.
Слава: Триода; И сада: Богородичан први, гласа. (ако је Сиропусна
недеља певамо стихире васкрсне 3, Анатолијева тј. источна 1,
Триода 3 и Предтече 3. Слава: Триода; И сада: богородичан први,
гласа.) На литији стихире Храма и Триода хвалитне два стиха. Ако
је Месопусна недеља први стих глас 6. Помишљају дењ он.., други
глас исти: О каковиј час тогда и дењ... (Ако је Сиропусна недеља
читамо из Триода такође на литији два стиха са хвалитних: први
стих глас 5. Уви мње, Адам риданијем возопи.. и други, глас исти:
Попришче добродјетељеј отверзесја..). Слава: Предтечи глас 6.
Сокровиште божествених даров.., И сада: Триода, писана на литији
(Славник). На стиховње стихире васкрсне; Слава: Предтечи глас 2.
Јакоже божествених.., И сада: Триода. На благосиљању хлебова:
тропар Богородице Дјево (три пута). Читање апостолских посланица.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан, два пута; Слава: Претечи; И сада:
богородичан први, исти глас. После катизми сједални васкрсни, са

DAN 24.
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њиховим богородичним: и читање Толкованог Еванђеља. Затим:
Хвалите имја Господње.., и Исповједајте се Господеви:.. а додајемо и
псалам: На реках Вавилонских.. са Алилујом. Такође се пева и
псалам изабрани Претечи. И тропари: Ангелски собор.. И сједални
оба по једном. Слава: после полијелеја сједален; И сада:
Богородичан; и читање Претечи. Степена, и прокимен гласа.
Свјакоје диханије.. Еванђеље Васкрсно. Воскресење Христово.. Канон
Васкрсни са ирмосем на 4 и Триода на 6 и Претечи на 4.
Катавасија Триода. (ако је Сиропусна недеља: канон Васкрсни са
ирмосем на 4 и Богородици на 2, Триода на 4 и Претечи на 4.
Катавасија Триода). По 3. песми кондак Претечи, и икос, и његов
сједален, двапута. Слава и сада: Триода. и читање Претечи. По 6.
песми кондак Триода, икос и синаксар. На 9. песми певамо,
Чесњејшују.. Свјетилен васкрсан; Слава: Претечи; И сада: Триода.
На хвалитне стихире васкрсне 4 и светога са „Славним“, 4 са
његовим припевима. И после стихира светога, говоримо: Воскресни
Господи Боже мој.. и певамо стихиру самогласну Триода, глас 8.
Данил пророк..; Слава, глас 1. Предочистим себе братије..; И сада:
Преблагословена јеси... (Ако је Сиропусна недеља, говоримо још и
припев: Воскресни Господи Боже мој.. и певамо стихиру самогласну
триода глас 6. Адам из раја..; Слава, глас исти: Приспје времја..; И
сада: Преблагословена јеси..). Славословље велико. После Трисветог,
тропар васкрсни, јектенија, и отпуст, и излазак уобичајени у
припрату. Слава и сада: стихира Еванђелска, и први час.
На часовима тропар васкрсни; Слава: Претечи; И сада: Богороди-
чан часа. После Оче наш.., кондак Триода и Претечи наизменично
говоримо.

На Литургији:
блажена гласа, на 4 и Триода песма 3. на 4 и Претечи 6. на 4. После
входа тропар васкрсни, и Претечи; Слава: кондак његов; И сада:
Триода. Прокимен, апостол, еванђеље, и причастен тога дана, и
Претечи.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у суботу
месопусну
Цео празник Претече се служи у Месопусни петак, без измене.
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МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у понедељак
или уторак сирне недеље

На Вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон. У остале дане Сирне седмице
говоримо редовну катизму. На Господи возвах.., стихире Претечи, на
6, Слава: Претечи; И сада: Богородичан васкрсан, истог гласа.
Прокимен дана, паримеји Претечи. На стиховње Триода самогласан
дана (два пута) и Мученичан. Слава: Претечи; И сада:
Богородичан. Тропар Претечи, Слава и сада: Богородичан васкрсан
и јектенија.

На Јутрњу
На Бог Господ.., тропар Претечи (два пута), Слава и сада:
Богородичан. И обична катизма. По првој катизми Сједален Триода
и читање дана. По другој катизми Сједални Претечи оба, и читање
Претечи. Полијелеј и сједален Претечи (два пута), и његов
богородичан, и читање Претечи. Степена, први антифон четвртог
гласа, прокимен Претечи, Све што дише.. Еванђеље Претечи. Затим
псалам 50. па стихира Претечи. Канон Богородици са Ирмосом на
6 и Претечи на 8. Катавасија: Отверзу уста моја.. а затим
Трипеснец, и певамо канон Претечи са ирмосем на 6 и Триода на
8. По 3. песми сједален Претечи (два пута). Слава и сада:
Богородичан и читање Претечи. По 6. песми кондак Претечи и
Икос, и Пролог. По 9. песми светилан Претечи (два пута). Слава и
сада: његов богородичан. На хвалитним стихирама Претечи на 4,
Слава: Претечи, И сада: Богородичан. На стиховњим Триода
самогласан дана (два пута), и мученичан. Слава, Претечи: Јаже
первје на бљудје.. И сада: богородичан. И остало обично и отпуст, и
Час први, Тропар: Претечи, по Трисветом његов кондак. Тако исто
и на осталим часовима.

На Литургији:
Блажена Претечи, песма 3. и 6.
Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен дана и
Претечи.

DAN 24.
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МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у среду сирне
седмице певамо целу службу Претечи увече и на јутрењи уторка
сирне недеље.

МР
Ако се догоди у петак, певамо његову службу у четвртак.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у Сирни
четвртак:
У Среду на Часовима, после Ослаби остави.. и метанија, звони се
по обичају, и говоримо: Придите поклонимо се.. 3х, и псалам
обични, јектенија и стихире како је напред речено. После Входа
прокимен, паримије дана, па онда овај прокимен: Да уповајет
Израиљ на Господа. Затим паримије светога 3. После ових: Сподоби
Господи... На Стиховње стихире: Триода самогласна дана 2х и
мученичан. Слава: Претечи, И сада: богородичан. После Сада
отпушташ.. Трисвето, Оче наш.. и Тропар: Претечи, Слава и сада:
богородичан васкрсан и јектенија: Помилуј нас Боже.. и велике
метаније. После овог молитва: Свесвета Тројице.. и Буди имја
Господње.. 3х, са поклонима и псалам 33. Затим: Достојно јест.. и
отпуст, и улазимо у трпезарију и разрешено је на сир и јаја.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у Сиропусну
суботу:

У Петак на вечерњи
Блажен муж.., први антифон. На Господи возвах.., стихире Претечи:
подобни 3 и отаца 3, Слава: Предтечи И сада: Богородичан од
првих по владајућем гласу. Вход, прокимен дана и паримије и по
њој прокимен глас 6.: Да уповајет Израиљ на Господа... Затим
паримије Претечи. Сподоби Господи.. и јектенија. На стиховње
стихире: Триода, Самогласни дана 2х и мученичан. Затим припев:
Возвеселитсја праведник.. и певамо стихиру Претечи самогласну,
глас 6.: Јаже первије на бљудје... Слава, Отаца: глас 8. Монахов
множества.. И сада: богородичан, истог гласа. Тропар Претечи,
Слава: Отаца, И сада богородичан: Јеже од вјека.. јектенија и три
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велика поклона, затим: Свесвјатаја Тројице.. и Буди имја Господње..
3х и псалам 33. и отпуст. Трпеза разрешена на сир и јаја.

ПАЗИ
На повечерју: Певамо канон упокојенима у припрати, Отоиха
гласа, или богородичан. После Достојно.. и по Трисветом кондак
Претечи,
Слава и сада: Триода отаца.

На Јутрењу
На Бог Господ.., тропар Претечи 2х. Слава: Отаца, И сада:
Богородичан од првих. По катизми Сједален отаца, и богородичан
њихов и читање отаца. Полијелеј, и Сједални Претечи, сви по
једанпут. Слава, по полијелеју сједален, И сада: богородичан. И
читање Претечи. Степена, први антифон чертвртог гласа.
Прокимен, Све што дише.. и Еванђеље Претечи. Псалам 50., стихира
Претечи. Канон Претечи са ирмосем на 6 и Отаца на 8.
Катавасија: ирмос Триода. Певамо и другу песму Триода: у
псалтиру ту песму не говоримо. По 3. песми кондак Претечи и
Икос, и сједален његов, Слава: Отаца, И сада: богородичан. И
читање Претечи. После 6. песме кондак Отаца и Икос и Синаксар.
После 9. песме свјетилан Претечи, Слава: Отаца, И сада
богородичан. На хвалине стихире Претечи 3 и Отаца 3 Слава:
Отаца, И сада: богородичан. Славословље велико, Тропар Претечи,
Слава: Отаца, И сада: богородичан, и излазак у припрату и час
први.

На часовима. Тропар Претечи, Слава: Отаца, И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондаке Претечи и Отаца наизменично
узимамо.

На литургији
Блажена Претечи песма 3. на четири, и отаца 6. на четри. После
входа: тропар храма и Претечи и отаца. Затим кондак храма и
Претечи. Слава: Отаца, И сада: храма Богородици, или
Предстатељство христијан... Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље,
и причастен прво Претечи а потом Оцима. Редовни апостол и
Еванђеље чита се по зачалу.

DAN 24.
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МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у понедељак
Прве седмице поста:
Цела служба Претечи се пева у Сирну недељу.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у било који
дан Прве седмице поста:
Пева се служба у Сиропусну недељу или у суботу Прве седмице
поста.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у суботу Прве
седмице поста:

У Петак на вечерњи
Блажен муж.., први антифон. На Господи возвах.., стихире Претечи:
подобни 3 и отаца 3, Слава: Предтечи И сада: Богородичан од
првих по владајућем гласу. Вход, прокимен дана и паримије и по
њој прокимен глас 6.: Да уповајет Израиљ на Господа... Затим
паримије Претечи. Сподоби Господи.. и јектенија. На стиховње
стихире: Триода, Самогласни дана 2х и мученичан. Затим припев:
Возвеселитсја праведник.. и певамо стихиру Претечи самогласну,
глас 6.: Јаже первије на бљудје... Слава, Отаца: глас 8. Монахов
множества.. И сада: богородичан, истог гласа. Тропар Претечи,
Слава: Отаца, И сада богородичан: Јеже од вјека.. јектенија и три
велика поклона, затим: Свесвјатаја Тројице.. и Буди имја Господње..
3х и псалам 33. и отпуст. Трпеза разрешена на сир и јаја.

ПАЗИ
На повечерју: Певамо канон упокојенима у припрати, Отоиха
гласа, или богородичан. После Достојно.. и по Трисветом кондак
Претечи, Слава и сада: Триода отаца.

На Јутрењу
На Бог Господ.., тропар Претечи 2х. Слава: Отаца, И сада:
Богородичан од првих. По катизми Сједален отаца, и богородичан
њихов и читање отаца. Полијелеј, и Сједални Претечи, сви по
једанпут. Слава, по полијелеју сједален, И сада: богородичан. И
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читање Претечи. Степена, први антифон чертвртог гласа.
Прокимен, Све што дише.. и Еванђеље Претечи. Псалам 50., стихира
Претечи. Канон Претечи са ирмосем на 6 и Отаца на 8.
Катавасија: ирмос Триода. Певамо и другу песму Триода: у
псалтиру ту песму не говоримо. По 3. песми кондак Претечи и
Икос, и сједален његов, Слава: Отаца, И сада: богородичан. И
читање Претечи. После 6. песме кондак Отаца и Икос и Синаксар.
После 9. песме свјетилан Претечи, Слава: Отаца, И сада
богородичан. На хвалине стихире Претечи 3 и Отаца 3 Слава:
Отаца, И сада: богородичан. Славословље велико, Тропар Претечи,
Слава: Отаца, И сада: богородичан, и излазак у припрату и час
први.
На часовима. Тропар Претечи, Слава: Отаца, И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондаке Претечи и Отаца наизменично
узимамо.

На литургији
Блажена Претечи песма 3. на четири, и отаца 6. на четри. После
входа: тропар храма и Претечи и Отаца. Затим кондак храма и
Претечи. Слава: Отаца, И сада: храма Богородици, или
Предстатељство христијан... Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље,
и причастен прво Претечи а потом Оцима. Редовни апостол и
Еванђеље чита се по зачалу.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у Прву недељу
тј. Недељу Православља:
Пева се служба његова као што је указано у Трећу недељу поста,
осим поклоњења крсту, само на литији. Слава: Претечи писана на
Господи возвах.., И сада: Триода. На стиховње Слава: Претечи, И
сада: Триода. На Бог Господ.. тропар васкрсан два пута, Слава:
Претечи, И сада: Пречистоме твојему образу... Катавасија Триода.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у понедељак
Друге, Треће или Четврте недеље поста:

Недеља на вечерњи
Блажен муж.., први антифон. На Господи возвах.. стихире на 8,
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Триода дана на 4 (понавити прву) и Претечи на 6, Слава: Претечи
И сада: богородичан од првих. Вход, прокимен велики Триода, и
читање Претечи 3; Сподоби Господи.., јектенија. На стиховње
стихире Триода самогласан дана (два пута) и мученичан. Слава:
Претечи И сада: богородичан по гласу, васкрсан. После Отче наш..
тропар Претечи, Слава и сада: богородичан васкрсни, јектенија и
3 велике метаније и отпуст.
Полуноћницу певамо по обичају, са катизмом и уобичајеним
тропарима. После Честњејшу.. 3 велике метаније.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар Претечи (два пута), Слава и сада:
богородичан. После прве и друге катизме говоримо сједалне
Триода, јектенија се не говори, и читање из књиге Јефрема. По
трећој катизми говори свештеник малу јектенију и сједални
Претечи (оба) и читање Претечи. Полијелеј и сједален Претечи
(два пута), Слава и сада: богородичан, и читањ Претечи. Степена:
први антифона 4. гласа. Прокимен и Еванђеље Претечи. Псалам
50, стихира Претечи. Канон Претечи са ирмосом на 8; Катавасија:
Отверзу уста моја... Где је Трипеснец: певамо канон Претечи са
ирмосем на 6 и Трипеснец на 8; Катавасија: Триода. По 3. песми
сједален Претечи (два пута), Слава и сада: богородичан, и читање
Претечи. По 6. песми кондак, икос и Пролог. Свјетилен Претечи
(два пута) Слава и сада: богородичан. На хвалитне стихире:
Претечи на 4; Слава: Претечи, И сада: богородичан његов, тада
настојатељ или чтец говори: Слава тебје показевшему.., затим
јектенија: Допунимо јутарњу молитву своју.. На стиховње Триода
самогласан дана (два пута) и мученичан; Слава: Претечи, И сада:
богородичан. Благо јест.., говоримо једном. После Оче наш.., тропар:
Претечи, Слава и сада: богородичан васкрсан. Јектенија: Помилуј
нас Боже.. и 3 велике метаније, и без отпуста одмах први час.
На часовима Тропар узимамо Претечи а по Трисветом његов
кондак. На крају 3 велике метаније. После метанија не говоримо
Трисвето, него говоримо: Христе свјете.. и отпуст. Час трећи, шести
и девети, певамо са катизмама у њихово време, са читањем.

ПАЗИ
На шестом часу чита се паримија дана, по своме реду. Молитва
Василија Великога по часу говори се без промене како стоји:
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Владико Боже Оче, и: Боже и Господе сил.., и: Владико Господе Исусе
Христе... Ако се пева полијелеј, онда се на часовима не звони. По
катизми: Алилуја 3х. Затим Господи помилуј 3х и чтец чита, Слава:
тропар Предтечи, И сада: богородичан часова. После Оче наш..,
кондак Претечи. После: Чесњејшују.. 3 велике метаније. По деветом
часу Блажена говоримо побрже, без певања. После: Ослаби остави..,
кондак храма, Слава: Претечи, И сада: храма Богородици.

ПАЗИ
Ако није храм Богородици, онда на И сада: Предстатељство хри-
стијан.., затим Господи помилуј 40 пута, Слава и сада: Чесњејшују.. и
3 велике
метаније. Затим молитва: Всесвјатаја Тројице.. и обичан отпуст. И
почињемо вечерње по обичају. Настојатељ или чтец говори:
Придите поклонимсја.. (3х). И певамо вечерње са поклонима по
чину за пост. После уобичајене катизме на Господи возвах.. стихире
на 10: Триода самогласна (два пута) и мученичан, и подобни Триода
3 и Претечи 4; Слава: Претечи, И сада: богородичан по гласу
обични.

ПАЗИ
Ако је среда или петак узимамо крстобогородичан по гласу
„славника“. Вход са Еванђељем. Свете тихиј.., прокимен и читање
дана. Да исправитсја молитва моја.. и 3 велике метаније. Малу
јектенију не говоримо. Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и
причастен Претечи. Литургија пређеосвећена по обичају. На
отпусту јереј прво помиње празнујућег а потом светог за сутра који
следи.

ПАЗИ
Светоме који је на реду, певамо канон на јутењу по чину; Његове
стихире писане на вечерњу на Господи возвах.. узимамо на
хвалитним стихирама.

ПАЗИ
Ако постоји потреба да се слави спомен великог светог са
полијелејем, а нема пређеосвећене, узимају се часови како је горе
наведено. После 9. часа и после молитве: Владико Господе.. гово-
римо и псалам: Благослови душе моја господа (са Изобразитељне),
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Слава: Хвали душе моја.. И сада: Јединородни Сине.., и Во царствији
твојем.. побрже, без певања. На блаженима узимамо песме 3. и 6.
Претече. Затим Апостол и Еванђеље Претечи; Потом: Помјани нас
Господи.., па онда: Ослаби остави.. и иза Оче наш.. кондак: храма,
Слава: Претечи, И сада: богородичан храма. Ако није храм
Богородице онда: Предстатељство христијан... Господе помилуј 40х и
3 велике метаније. За то време парееклисијарх удара два звона и
после 3 велике метаније говоримо: Придите поклонимсја.. и певамо
вечерње са поклонима и ктизма уобичајена. На Господи возвах..
стихире Триода подобне 3, и светога Тарасија 3, Слава и сада:
богородичан. Ако ли је уочи среде или петка узимамо Слава сада:
крстобогородичан. После Свјете тихиј.., прокимен и читање Триода,
дана. На Стиховње, дана Триода. По Ниње отпушчаеши.. и Оче наш
Тропар: Богородице Дјево.., и наставак по постном поретку. После
Честњејшују.. и по поклонима говоримо Трисвето, Господе помилуј
12х Всесвјатаја Тројице.., затим: Буди имја Господње.. и 3 поклона.
Благословљу Господа.., Достојно јест.. и отпуст. На отпусту се помиње
свети који је за сутра. По отпусту у трпезарији
једемо кувано поврће на уљу и пијемо вино. А у среду и петак без
уља и пијемо вино.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у један од
посних дана:
Певамо службу овако. На часовима после: Ослаби и остави.. и
после Оче наш.., кондаци по уставу. Затим Господи помилуј 40х.
Слава и сада: Чесњејшују.., и после поклона говоримо Трисвето,
Господи помилуј 12х и Всесвјатаја Тројице.. и потом почињемо
вечерње, и уобичајену катизму. Говоре се мале јектеније после
сваког антифона. На Господи возвах.. стихире на 10: самогласна
дана 2х и мученична 1 и подобне Триода 3, и Претечи 4, Слава:
Предтечи, И сада: Кто тебе не ублажит.., вход, прокимен и читање
дана и 3 читања Претечи. Затим певамо: Да исправитсја.. и 3
метаније, и по реду литургија пређеосвећена. А тамо где нема
Пређеосвећене, после Ослаби и остави.. и великих метанија, чтец
говори: Приидите поклонимсја.. 3х и поклона 3х. Затим псалам:
Благослови душе моја Господа.. и певамо вечерњу без поклона. По
уобичајеној катизми стихире на 6, и то: из Триода подобне 3 и
Претечи 3. Слава: Претечи, И сада: богородичан: Кто тебе не
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ублажит..; Вход, и Свјете тихиј.., прокимен и читање дана и Претечи,
и затим: Сподоби Господи.. потом јектенија: Допунимо вечерњу... На
стиховње Триода, Слава: Претечи, И сада: богородичан по гласу,
После Ниње отпушчајеши.., и Трисветог: тропар Претечи, Слава и
сада: Јеже от вјека.., јектенија: Помилуј нас Боже... Потом 3 велике
метаније и молитва: Всесвјатаја Тројице.. и Благословљу Господа..,
Достојно јест.. и отпуст.
Повечерје певамо велико без поклона. По првом Трисветом тропар
Претечи, Слава и сада: богородичан васкрсан по гласу. По другом
Трисветом уобичајени тропари: Помилуј нас Господи..; После
Достојно.. и Трисветог, кондак Предтечи, а Господи сил с нами буди..
не певамо. После Чесњејшују.., 3 велике метаније. Трисвето не
говоримо, а отпуст мали. Полуноћницу певамо по обичају, са
катизмама, као што је написано у понедељак друге недеље поста.
Тако и на јутрењу, сва служба Претечи.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у суботу Друге
или Треће недеље поста:
У петак на вечерњу катизма редовна. На Господи возвах.., стихире
на 10: Триода самогласна (2х) и Октоиха мученика на 4 и Претечи
4, Слава: Претечи, И сада: богородичан од првих, гласа. Вход,
прокимен и читање дана и Претечи три. Да исправитсја.. и служба
пређеосвећена.

ПАЗИ
Ако нема пређеосвећене, у петак на вечерњи Господи возвах..
стихире Претечи на 6, Слава: Предтечи, И сада: богородичан од
првих по гласу. Вход, прокимен и читање дана и светога. Затим:
Сподоби Господи... На стиховње: самогласан Триода 2х и мученика
из Октоиха по гласу. Слава: Предтечи, И сада: богородичан. После:
Ниње отпушчајеши.., тропар Претечи, Слава и сада: богородичан
васкрсни, по владајућем гласу. Јектенија и 3 метаније, затим
молитва: Всесвјатаја Тројице.., Буди имја Господње.. и псалам 33.
Благословљу Господа.., Достојно јест.. и отпуст.

ПАЗИ
Повечерје певамо велико, а на њему певамо Четверопеснец
суботе.

DAN 24.



306

MINEJ FEBRUAR

На јутрењи и на часовима певамо само Претечи, као што је напред
написано.
На Литургија служба дана и Претечи.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у Другу
недељу поста:
У суботу на Малој вечерњи стихире васкрсне и Богородици по
обичају.

На Великој вечерњи
На Господи возвах.. стихире васкрсне 3, Анатолијева (источна) 1 и
Претечи на 6, Слава: Претечи, И сада: богородичан од првих, гласа.
Вход и читање Предтечи. На литији стихира храма и Претечи
стиховње. На стиховњим стихире васкрсне по алфавиту. Слава:
Претечи, И сада: богородичан. На благосиљању хлебова: Богородице
Дјево.. 3х и читање из Апостолских посланица. На Бог Господ..
тропар васкрсан 2х, Слава: Претечи, И сада: богородичан по гласу
тропара. После катизми сједални васкрсни и њихови богородични.
Чтеније еванђелско. После полијелеја сједални Претечи оба.
Слава: сједален по полијелеју, И сада: богородичан и читање
Претечи. Степена и прокимен гласа, Еванђеље васкрсно, 50.
псалам, Слава: стихира глас 8. Покајанија отверзи ми двери.. и
остале. Канон васкрсан са ирмосом на 4 и Триода на 4 и Претечи
на 6; Катавасија: Отверзу уста моја... По 3. песми кондак Триода,
затим кондак Претечи и Икос и сједален његов (2х), Слава и сада:
богородичан. Затим читање Претечи. По 6. песми кондак и Икос
васкрсан, а по 9. песми светилен васкрсан, Слава: Претечи, И
сада: богородичан васкрсан. На хвалитне стихире: васкрсне 4 и
Претечи са „славном“ 4, са њиховим припевима, затим припев:
Воскресни Господи Боже мој.. и певамо самогласну стихиру Триода,
Слава: та иста, И сада: Преблагословена јеси Богородице..,
Славословље велико, Тропар васкрсан, јектенија и отпуст и
излазак у припрату, Слава и сада: Еванђелска стихира и час први.
Тропар васкрсан, Слава: Претечи, И сада: богородичан часова.
После Оче наш.., кондак Триода и отпуст. На осталим часовима
кондаке Триода и Претечи неизменично говоримо.
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На Литургији
Блажена гласа на 6 и Претечи на песма 3. на 4 и даље служба дана
и Претечи. Службу Светог Григорија Паламе певамо када то одреди
еклисијарх, у наредну 4. или 5. недељу. Или Претечину скужбу
певамо у суботу Друге седмице.

МР
Ако се догоди обретење часне главе Јована Претече у Трећу
недељу поста тј. Крстопоклону:
У суботу на Малој вечерњи певамо стихире вечерње и стиховње
све из Триода по обичају.

На великој вечерњи
После катизме на Господи возвах.., стихире васкрсне 3 и крста 4 и
Претечи 3, Слава: крста, И сада: богородичан од првих по
владајућем гласу. Прокимен дана и паримије Претечи. На литији
стихира храма и Претечи које су на стиховњим и хвалитнима.
Слава: Претечи, И сада: крста. На стиховње стихире васкрсне,
Слава: Претечи, И сада: крста.
На благосиљању хлебова: Богородице Дјево.. (2х) и крста: Спаси
Господе људе своје.. (1х)

На Јутењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан 2х; Слава: Претечи; И сада: крсту.
После катизми сједален васкрсан са својим богородичним и
читање Толковног Еванђеља. Полијелеј Претечи и оба сједална.
Слава: сједален по полијелеју И сада: богородичан и Чтенија
Претечи. Степена гласа, прокимен и Еванђеље васкрсно,
Васкрсење Христово.., псалам 50. затим: Покајанија отверзи ми
двери... Канон васкрсан са ирмосем на 4, Предтечи на 4 и крста на
6. Катавасија крста: Божествењејши прообрази... По 3. песми кондак
Претечи и Икос и сједален (2х), Слава и сада: крста и Читање
Претече. По 6. песми кондак крста и икос. На 9. песми певамо
Честњејшу.. Свјетилен васкрсан, Слава: Претечи, И сада: крсту. На
хвалитним стихирама, стихире васкрсне 4, и крсту подобне 3 (прва
два пута) са својим припевима: Помјани сонм твој.. а други припев:
Бог же цар наш опрежде вјека.., такође припев: Воскресни Господи
Боже мој.. и певамо самогласну стихиру дана из Триода. Слава: опет
та иста, И сада: Преблагословена јеси... Славословље велико,

DAN 24.
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трисвето певамо, затим Вход са крстом и по Входу певамо тропар:
Спаси Господи људи твоја.. (3х) и бива поклоњење часном крсту по
обичају, како је писано у Триоду. Јектенија и отпуст и излаз у
припрату. Слава и сада: Еванђелска стихира и Студитова поука и
Час први у припрати.
На часовима: Тропар васкрсан, Слава: крста, И сада: богородичан
часова. После Оче наш.., кондак васкрсан. На трећем часу: Тропар
васкрсан, Слава: Претечи, И сада: богородичан часова. После Оче
наш.. кондаке говоримо неизменично.

На Литургији
Блажена гласа на 4, крсту песма 3. на 4 и Претечи песма 6. на 4;
После входа тропар васкрсан, крста и Претечи, затим кондак
васкрсан, Слава: Претечи, И сада: крста. Прокимен, Апостол,
Алилуја, Еванђеље и причастен прво крста а потом Претечи.
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Месеца фебруара 25. дан

Спомен међу светима оца нашег Тарасија, архиепископа
Константиновог града

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

Дођите данас сви који желите обожење, и који славите духовност,
на гозбу на којој видимо сладост уздржања, коју нам је духовно
спремио Тарасије, хранитељ побожности, својим врлинама, па зато сви
са вером кличимо: молимо те, да се молиш да стекнемо опроштај
грехова.

Веру у целом свету си, узвишени оче и светитељу, искрено објавио
и описао, а нечистоту јереси си одбацио, и лепоту цркве си установио,
следујући науци апостола Христових, зато са њима теби кличемо:
дични оче, моли се да се спасу душе наше.

Потпуно си прихватио Христово блаженство и милост кроз љубав
ка беднима, јер си им милост богато изливао, зато си обећану милост
и примио, јер се милост хвали над судом, каже се, зато си у живот
вечни отишао, па се моли молимо те, да стекнемо опроштај грехова.

Слава и сада, богородичан:
Једино си ти Дјево несместивог Бога без тескобе у себи носила,

који је из доброте Човек постао, Пресвета Богоневесто, зато те молим:
избави ме од страсти које ме притешњују, да бих тесном стазом ходио,
која у живот води, и да бих тамо достигао.

Крстобогородичан:
Ти си, Пречиста, у своме телу носила Христа, као узрели плод

грозда али без обраде, а када си га видела на дрвету разапетога, јецала
си и нарицала: Чедо и добротворе, ти си сладост излио, којим се свако
пијанство страсти уклања, зато по својој доброти буди милостив због
мене која сам те родила.

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
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узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Тарасије моли
Христа Бога да спасе 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
прославио.

Од напада и плена и робовања греху избави ме, и упути ме на
покајање, милостиви, и доведи ме брзо до љубави твоје.

У срцу твоме си имао реке живота, светитељу, и постао си цркви
као река од Бога, јер си био пун богопознања и њиме си оче натапао
њене бразде.

Уљем Божанског Духа је кроз рукоположење твоја света глава
помазана, Тарасије, и излила се богато као Арону на браду, и на
одежду као роса на Ермону.
Богородичан: Гле, узвикнуо је Исаија Пречиста Дјево, Ангел Великог
Савета ћеш у твоме телу зачети и без семена га родити, и Пречиста
Дјева ћеш и после порода остати.

Песма 3.
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.

Постао си утврђење свим срцима, јер их храниш светитељу, хлебом
твоје науке, и њоме си као уљем умастио и као вином развеселио срца
наша.

Својим усрђем и ревношћу за веру, стао си у врх отаца, а
противљење јеретика си разорио као адова врата.

Подигао си ка Богу твоје свете руке, и мир си твоме стаду измолио,
а потом си узнет у небеско наслеђе и тамо си починуо.
Богородичан: Чудно Рођени и који је на чудан начин дошао из твога
тела Дјево, обнавља палу у пропаст природу и из лажи је подиже.
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Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Богопознањем си кроз дела заблистао, и својим зрацима си цркву
обасјао, а твојим речима си јереси умртвио; љубав си ка беднима
излио, и Аврамовом гостољубљу си оче Тарасије наликовао, зато моли
Христа Бога, да подари душама нашим велику милост.

Слава и сада, 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: Поју тја слухом..
О теби певам јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени и зато
те славим Многомилостиви.

У побожном зноју си засејао Божије семе у цркви, и пожњео си
клас православља, Тарасије, зато си се у земљу кротких уселио и са
њима се веселиш и радујеш.

Страх Божији си посејао духом у своме телу, оче препо-добни, као
што рече Исаија, и дао си род цркви, од којег се изданци јеретички као
о камен вере разбијају.
Проливеним сузама си, оче преподобни, опрао нечистоту, и стигао до
извора из којег се неразблажено пиће непролазне сладости излива, и
достигао си до крајње Жељенога.
Богородичан: Бог-Реч, без семена зачети у твоме телу Све-непорочна,
долази роду људском, налик нама, али као Бог неиз-мењен; њега моли
увек за слуге твоје, да се спасу од невоља душе наше.

Песма 5.
Ирмос: Свјета податељу..

DAN 25.
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Даваоче светлости и творче векова Господе, ка светлу наредаба
твојих упути нас, јер сем тебе за другога бога не знамо.

Силом твојих речи си немоћну безбожност изобличио, а оковима
љубави Божије си стадо твоје свезао, и у нади и вери их неповређене
сачувао.

Уздржањем си храну одбацивао, а душу своју си чистом молитвом
као хлебом хранио, уз то си науку Божију у смирењу узносио.

Ти си, светитељу, одело цркве по светим оцима изаткао, а Христос
те је због твоје вере у њу на свети начин оденуо, јер си православну
науку објаснио.
Богородичан: Тебе Пречиста као заступницу и моћну основу наде и
подршку и покров и бедем сви имамо, и као мост који преводи у
небеско царство.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Постао си и жртва и принос, јер си себе са вером Богу покорио, и
његову савршену бескрвну службу си сачувао.

Сада у си са земље прешао у небеску славу, зато моју душу укаљану
телесним страстима, исцели оче преподобни, твојим усрдним молитвама.
Грубост Старог Завета си као кору уклонио, и тумачећи га дубоким
знањем, постао си цркви као писаљка брзописца, оче Тарасије.
Богородичан: Недокучивошћу је покривен твој чудни порођај Дјево, јер
дојиш Храниоца и млеком појиш Духовнога, а на рукама својим држиш
Створитеља.

Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..

Појаснио си православне догмате цркве, и научио си верне да
поштују славну икону Христову, блажени, и да јој се сви клањају;
изобличио си иконоборачке безбожне заповести, па ти зато кличемо: о,
радуј се мудри оче Тарасије.

Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље..
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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.

Постао си као пехар премудрости и пун врлина, а својим
узвишеним животом си окупио стадо твоје, богомудри оче, и проповеђу
их насладио, па са њима кличеш: благословен си Боже отаца наших.

Похитао си у небеске обитељи и свето блаженство, па се код твога
Бога радујеш и веселиш, зато тебе славимо преблажени оче, и са
смелошћу кличемо: благословен си Боже отаца наших.

Одлучном вољом си опасао бедра своја Тарасије, и одевен животом
који уводи у веру, ти си похитао за трпезу вишњег Цара певајући:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Долази из тебе, а без оца, Онај који је из Оца а без
матере, и сачувао је знаке твоје чистоте нетакнуте, и показао пречисто
рођење и девство неокаљано, и у теби се обнавља Закона рађање.

Песма 8.
Ирмос: В пешчи отрочестјеј прообразил јеси..
Пећ са децом је била у давнини пра-слика твоје Матере Господе,
јер је и она сачувана од огња неспаљено као и деца, зато јој
певамо, јер се због тебе прочула на све стране света, и величамо
је у све векове.

Ти си као облак јутањи и као киша која капље, и постао си као
роса, јер си на земљи добра дела богато сабрао, па си срца гладних
наситио, и сјајну светлост у души си светитељу запалио.

Архијерејску одежду си светлошћу твојих дела украсио, и кључ
целомудрија си постао, и храна уздржања, и прави учитељ молитава, и
пут покајања, и закон живота.

Време је покајања и принеси плод обраћења, и бој се душо моја
проклетства и претње посечења неплодне смокве, и нахрани се добрим
плодовима Христових врлина.
Богородичан: Не заборави, Заступнице дивна, гласе слуга твојих, него
их од сваке невоље и опасности избави ради молитава твојих, јер твоја
материнска молитва подстиче и самога Бога.

Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..

DAN 25.
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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.

Огњем уздржања си оче угасио намере и стреле вражије, и
чистотом си као жаром гнев телесни спалио, и заиста си се небескога
сјаја Тарасије удостојио.

Настањен си међу чете патријараха, и са њима увек ангелску песму
певаш: свети је, свети, и свети Отац и Родитељ, и Син рођени и Дух
који исходи и неразделиви! Тројице Света, слава теби.

Као да смо са Павлем узишли у небеске висине, тако кличемо:
преблаги оче, помоли се да добијемо Божије блаженство, црква
утврђење, народ победе и очишћење, и помоли се за све, који те са
љубављу славимо Тарасије.
Богородичан: Очев сабеспочетни Син, који је пре свих векова, се
неизрециво оваплотио из твога чистог тела, и јавио нам се као Сунце,
Пречиста Мати и безневесна, и таму је одагнао, и све је просветлио.
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Месеца фебруара 26. дан

Спомен међу светима оца нашег Порфирија, епископа Газе

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

Преподобни оче Порфирије, ти си Христов крст на раме узео, а све
остало оставио, и у пустињу си дошао, наоружан постом и молитвом,
ти си се против владара поднебесја борио, тако си телесне прохтеве
победио, и храм Духа Божијг си постао.

Као што је некада Бог преко ангела спасао тројицу у огњу, и сада
је кроз тебе спасао три детета која су пала у дубоки бунар, јер беху у
кошу изнети и светлим облаком осењени и појавили се са три крста
назначеним на телима, на изобличење Порфирије твојим противницима.
Ко може долично да опева невоље и патње и беде и туге твоје, које си
због вере своје подено Порфирије? За Бога си показао своју велику
смелост, зато те молимо, јер имаш слободу, да се молиш за нас Господу,
да се и ми спасемо.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је

Пречиста, заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке
невоље и несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице
у светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.

Крстобогородичан, подобан тај исти:
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 Порфирије
моли Христа Бога да спасе душе наше.

На јутрењи
Канон, дело Георгијево. Глас 4.
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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.

Данас је црква као царском порфиром украшена, твојим
богословљем свети Порфирије, и тако украшена пева Господу свих.

Заблистао си твојим животом, оче преподобни, и твојом светом
науком постао си светионик свима људима, јер заувек бклисташ учењем
и делима, и обасјаваш све крајеве света.

Росом Пресветога Духа си очишћен Порфирије, а оденут у одећу
светих врлина, ти ушао си у светињу да свештенослужиш Ономе, који
те је помазао за архијереја.
Богородичан: Нико на земљи не може изрећи надразумно човеко-
љубље, по којем се Син Божији, Богоневесто, из тебе телесан родио, а
вернима дао препород.

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

Покорио си под своје ноге науку неверника, којом су они против
самога Бога свих говорили.

Манентову сасушену науку си твојом науком као огњем спалио, а
вернима си науку бого-просветлења пружио.

Поставио си ноге верних на тврдом камену вере, а из самог темеља
си поколебао неверје, оче Порфирије.
Богородичан: Земља се испунила правом вером твога Сина и Бога,
Пречиста, и славе неизрециве и благодати.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Делима си као Даница заблистао, и сву јерес си из цркве свети
Порфирије одагнао, а срца верних си просветио да опевају и прославе
Господа, зато данас твој спомен славимо и кличемо: моли Христа Бога,
да спасе душе наше.
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
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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: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.

Имао си у души предивни сјај вере Сунца правде, и његовим
богословљем си обасјао сву пуноћу цркве.

Утврђен у љубави Бога-Речи, ти си се Порфирије жудње за све видиво
гнушао, зато тебе славимо као равноангелног и светитеља часног.

Биио си Порфирије у заједници неизрецивих тајни, и сачувао си их
чистим делима, чисто и неизрециво, као служитељ њихов достојан.
Богородичан: Твојом светом величином се црква славно украсила,
Пречиста, и тако украшена те са љубављу слави и пева Рођеном из тебе.

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.

Речима истине си Порфирије покидао окове безбожних говорника,
а моћ вере си потпуно утврдио.

Ти си Порфирије на земљи захватио воду од Утешитеља, и излио
си непресушне реке правоверја.

Огњем твоје науке си, Порфирије, потоке неверја исушио, а
проповедањем праве вере си људе просветио.
Богородичан: Твојом помоћу и силом Духа, побеђујемо непријатеље и
противнике Христове истине, Пречиста.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

DAN 26.
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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.

Имајући твој духовни и пун врлина лик Порфирије који увек сија
кроз твоја света дела, заиста те сви због тога славимо.

Одевен у силу Утешитеља и као очевидац Бога-Речи, постао си
непобедив за протвинике, и одгонећи их, сасекао си њихово неверје.

Усиновљене водом крштења, ти си обнављао људе и чинио их
синовима Творца, и њему си их привео и чисте и непорочне предао,
Порфирије.
Богородичан: Твоје неизрециве свете тајне и неизрециву славу смо
разумели, и њима се Пречиста, због тебе хвалимо, и заиста тебе као
Богородицу непрестано славимо.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Свештеном твојом природом украшен, обасјао си свештени-чке одежде,
свеблажени богомудри Порфирије, украшен си узви-шеним исцелењима,
зато се моли непрестано за све нас.

Песма 7.
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.

Христову цркву пољуљану противним ветровима и напа-дима, ти
си оче, моћно обновио, а Христу си појао: благословен си у храму славе
твоје, Господе.

Наоружан оружијем Духа ти си, свети оче, саборе јеретика храбро
победио, а Христу си благодарно кликтао: благословен си у храму славе
твоје, Господе.

У духовни рај врлина си ушао, и тамошње си дивне цветове истине
оче Порфирије убрао, и њима си цео свет замирисао.
Богородичан: Тебе је силни Бог-Реч, из тебе рођени, даровао свима
немоћнима као помоћ и снагу, па зато кличу: благословен си у храму
славе твоје, Господе.

Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
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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.

Твојом науком си, светитељу, наоружао цркву Христову и утврдио
је, зато увек побеђује навалу јереси, и победоносно пева и кличе
Христу: благословите сва дела господња Господа.

Мисли си Порфирије увек на небесима имао, и свети прелазак
тамо си неизрециво примио, и осећајима недокучиво, а када си тајну
Христову видео, ти си му са вером узвикнуо: благословите сва дела
господња Господа.

Чељусти духовних лавова који су зло хулили, ти си твојим
молитвама, Порфирије, затворио, и њине чељусти си јаким стрелама
твоје свете науке поломио, а Ономе који ти је помогао си усрдно
кликтао: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Онај који седи на престолу славе Оца, Син и Реч његова,
тебе је Пречиста учинио светом носиљком и преславним седиштем, јер
се из тебе, једина, телесно родио, зато ти сви на земљи као Владичици
певамо.

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.

Свете дарове си принео и твоје богоугодне врлине, великом
дароватељу и Владици, као и све кроз тебе преподобни оче избављене
од лажи јеретичке, који величају Творца свих.

Кишом твојих суза си пламен страсти угасио, а бестрастијем си
Творцу послужио, и зато си се Порфирије веће славе удостојио, па њему
певаш и њега увек величаш.

Са небеским ангелима се радујеш, зато са светима и препо-добнима
моли оче Порфирије непрестано доброчинитеља Господа, за све који те
са вером славе и хвале.
Богородичан: За наше спасење је Владика Човеком постао, а тебе је
Пречиста као заступницу свима, покров и исцелење подарио, за све који
те са вером славе, а њега са љубављу величају.

DAN 26.
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Месеца фебруара 27. дан

Спомен преподобног оца нашег и исповедника
Прокопија Декаполита

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

По лику и подобију Божијем си био од почетка свога оче свебла-
жени, и старао се да тај лик достојно сачуваш, вером благочестивом,
чистотом срца, светошћу и уздржањем од страсти, у чувањем Христових
заповести и побожности, оче даровити.

На почетку подвигом постом, а на крају страдањем за Бога, ти си
оче у обојем Створитељу угодио, јединоме који тражи од нас очишћење
и плодове душе; његов долазак си славио, и његовој светој икони се
клањао и оваплоћењу његовом.

Неверници су одбацили оваплоћење Бога-Речи, а ти си их
изобличио, оче преподобни, и зато муке и ране трпео, и сваке невоље,
окове и тамнице, али си тиме истину потврдио, тако си постао
наследник царства Христовог, и неизрециве радости и непролазне
светлости.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:

Ти Пречиста имаш молитву без сна, и стално молиш Бога, зато
успавај искушења и укроти страсти моје бедне душе, и утеши млада
Дјево моје тужно срце молим те, и мој разум облагодати, да те могу
достојно славити.
Крстобогородичан, подобан тај исти:
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?

Тропар, глас 8.
Потоцима суза твојих бесплодну си пустињу обрађивао, и уздасима из
дубине душе, и стоструким трудом си је учинио плодном, и био си
светило целом свету, сијајући чудесима, Прокопије оче наш, моли
Христа Бога, да спасе душе наше.
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На јутрењи
Канон, чији је акростих: Твоје подвиге ћу побожно опевати, блажени.
Дело Теофаново. Глас 6.

Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествовав..
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.

Сав у љубави ка правој вери, и жудњи за Богом ти си велики
метеж овог света одбацио, оче преподобни, и победничку песму си
Богу певао и кликтао, јер се он прославио.

Твој светли живот и душа обасјана, усрђе за праву веру помешано
са врлинским делима, у себи си оче преподобни за углед свима учинио.

Надприродном науком и светлошћу Христовом освећен, ти си оче
нападе страсти уздржањем увенуо, и победничку песму си Сведржитељу
певао.
Богородичан: Оваплоћени Бог-Реч се божански зачео Пречиста, од
раније бестелесан, а ти си га Пречиста за нас мимо природе родила, и
после порода си девствена остала.

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

Твоја обожена душа, оче блажени, за веру ревношћу запаљена, је
богоносни оче, горко неверје безаконика и њину јарост, моћно разорила.

Твојом крвљу си себе у црвени плашт оденуо, и мученичког
страдања се удостојио, оче трипут блажени, јер си, Прокопије, ране од
неверника храбре душе примио и претрпео.

Ти си оче преподобни двоструки подвиг храбро поднео, јер си
јереси изобличио, а напад лавова си јуначки претрпео, са Бо-жијом
помоћи, Прокопије премудри.
Богородичан: Премудрост и Реч Очева који је пре свих векова, на
послетку се у наше време из неискусомужне Матере неизре-циво
оваплотио, и тако је њу Богородицом учинио.

DAN 27.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Лепотом уздржања си украшен, а својом мученичком крвљу си
душу обасјао, па сијаш више од сунца, чудоносни и препо-добни
Приокопије.
Слава и сада, богородичан:
Величајмо верни Богородицу, као усрдну заштитницу свима у невољама
и као нашу помоћницу, јер нас пред Богом заступа, и јер смо се њоме
избавили од пропасти.
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: Христос моја сила Бог..
Христос је моја сила Бог и Господ, тако света Црква побожно пева
и кличе, јасно учећи и Господа празнујући.

Потоцима својих суза си своје срце натопио блажени, и семе
врлина си засејао чистом душом, Прокопије преподобни.

Земне прохтеве си Божанском Духу оче покорио, и узео си живот
испоснички, а убројан си и у чете мученика, оче све-блажени.

Као свети мученик и са вером искреном, ти си безумље јеретика
изобличио, а неверје безбожника си победио.
Богородичан: Мимо правила закона, ти си Свенепорочна, Створи-теља
зачела и без пропасти свога девства си га родила и истинска
Богородица и Господарица постала.

Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим..
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.

Постом си освештан, а живот си у крви завршио, оче достојно
слављени; зато теби верно служимо и славимо те, јер је спомен
праведних увек са похвалама.

Све си мудро мењао и на боље чинио, као што је Господ
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заповедио, па си тако трпљењем мука и мучки убијен од злобних,
својим уздржањем на славу променио.

Узео си на раме крст као најјаче оружије, оче, и за Христом си
пошао, зато си све иза себе забораву предао, а за Оним пред тобом си
хитао.
Богородичан: Певамо Пречиста Господу који је из тебе страдално и
смртно тело примио, и несливеним сједињењем у својој ипостаси га
обожио.

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.

Прешао си заиста, увек слављени оче, из славе испосника, и ушао
у славу и част мученика, јер си твојом крвљу као царским плаштом
одевен.

Све пролазно и нестално си занемарио, јер си и душом и срцем
богомудрим ка добру које увек постоји и нема краја побожно стремио,
оче свеблажени.

Видећи те Христос веома уздржаног и кротошћу богатог, човеко-
љубиво је погледао на тебе, и настанио те је у својој заједници славе,
страдалниче преславни.
Богородичан: Свенепорочна Владичице, исцели велике и тешке ударце
душе моје твојим светим делима, јер си стварна дала Сина твога као
исцелитеља од страсти.

Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Данас те црква има као звезду Даницу, која сваку маглу безбожија
разгони, поштујући те, поверениче небеских тајни, Прокопије преславни.

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

Твој живот је постао пресветли, оче богомудри, кроз испосништво и

DAN 27.
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кроз твоје велико страдање, јер си тиме Христа прославио кличући:
благословен си Боже отаца наших.

Опасао си, оче, себе чистотом целомудрија, и храбар у мукама, ти
си примио светли венац благодати, зато си кликтао: благословен си
Боже отаца наших.

Неверници који не славе твоју печисту икону Спасе, су овога слугу
твога тешко изранавили и намучили, док је он појао и теби кликтао:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Радосни због Рођеног из тебе, Свенепорочна, сви те
славимо, јер смо сада кроз њега избављени од трулења телесног, и зато
му кличемо: благословен си Боже отаца наших.

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 слободан од трулежности још и пре своје смрти, и
прешао си одавде у живот непропадиви, оче препдобни, а смрт си
примио као светлу лествицу, Прокопије богомудри.

Постао си пун благодатне светлости и ка незалазном Светлу си оче
отишао, јер си сваку жељу за стварима одбацио, зато тебе Прокопије
богомудри прослављамо.

Наоружан силом Божанскога Духа, ти си војске злих духова
победио, зато су ти двери небеске отворене, и тамо певаш Христу у све
векове.
Богородичан: Тебе славе сви нараштаји Владичице, као истин-ску
Пречисту Богородицу, као што си и прорекла једина бого-блажена, а и
ми те величамо у све векове.

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.

Ти си хтео да пострадаш за веру, мучениче, мада си навале страсти
и телесне прохтеве уздржањем умртвио, угодниче Христов, зато сада си
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стекао бестрастије бесмртно са бестеле-сним војскама и тамошње
блаженство.

Као победник стојиш у светлости пред праведним Судијом, и
примио си венце непролазне, зато се моли усрдно Прокопије, за све
који твој свети спомен служе, и славе свети празник твога
престављења.

Троструком си Светлом сада обасјан, који неизрециво зрачи из
јединога Божанства, и највећег богатства си се удостојио и дивног
весеља, па се оче Прокопије радујеш са небеским војскама.
Богородичан: Реч Божија је пропадив изглед примио, а људе је у
непропадање оденуо, јер се по Очевој вољи у тебе обрадовану уселио,
зато те Пречиста са небеским војскама славимо.

DAN 27.
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Месеца фебруара 28. дан

Спомен преподобног оца нашег и исповедника Василија,
саподвижника светог Прокопија

На Господи воззвах.., стихире на 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Желео си надразумно блаженство, и зато си оче заменио храну за
уздржање, а сиромаштво си узео место богатства, и нестицање као
имање изобилно, и смирење место славе, зато си жељено по срцу и
добио, и у палату светих се Василије настанио.

Живот си у уздржању стално проводио, и веру сачувао, зато си оче
венцем правде украшен, који ти је Христос спремио, по заслузи те је
наградио, и славом обдарио, и наградом за трпљено, а ти га моли
богонадахнути, да спасе душе наше.

Свако уживање које поробљава тело, ти си свети оче одбацио, а
осећања си трпљењем и уздржањем огорчао, и великим подвигом. За
трпљење искушења, и постојаност у невољама, ти си бескрајно
блаженство примио, и сладост непролазну, и радост неизрециву.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:

Савладан сам нападима демона, и у понор пропасти сам бачен, али
ти се смилуј Владичице, и утврди ме на камену врлина, а нападе
демона одагнај, и удостоји ме да чиним вољу твога Сина и Бога нашег,
да бих примио опроштај у дан суђења.

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! Дивим се Милосрдни
твоме својевољном распећу.

Тропар, глас 4.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се

богоносни оче наш Василије. 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.
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На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Видим тебе оче као узор вере. 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.

Свој узлазак си поставио оче на камену вере, и навале искушења
се ниси бојао, него си непоколебан остао, као борац за врлине и као
царства имењак.

Благодат Пресветога Духа ти је помогла, и дала ти чврстину да
издржиш и ране и патње, и учинила те је победником против гордога
мучитеља.

Као састрадалника и блискога, добио си оче светитеља, који је увек
у врлинама увек напредовао, и са њиме и радосно си блажени оче
подвиг страдања и мучења прошао.
Богородичан: Као заштитиницу и заступницу спасења и бедем
необориви у моме животу, узимам тебе, Богородице свеопевана, јер си
родила Бога, доброчинитеља свему и свима.

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

Своје срце си, оче преподобни, ка Богу усрдно усмерио, и зато си
испосничком благодаћу и исповедањем праве вере заблистао.

У борбу си кренуо са крстом као најјачим оружијем, и победио си
духовну змију, и цара Лава, као тварну змију.

Христов пречисти лик сте у души сачували, оци препо-добни, и
његову икону сте побожно славили, и због тога сте страдали.
Богородичан: Уместо првобитне клетве, кроз тебе је Пречиста дошао
благослов, и наша природа заробљена трулењем примила је нертулежност.

Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Богатство пропадиво и славу пролазну си оставио, и зато си оче
блажени, заиста вечно небеско богатство и славу примио, зато славимо
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твоје свето уснуће, и на овај дан те празнујемо и теби кличемо:
помињи нас пред Богом, јер код њега имаш смелост Василије.
Слава и сада, богородичан:

Неодкучива је и несхватљива, Владичице богорадована, и предивна
Божија тајна у теби учињена, јер си Необухватног зачела и родила, у
тело одевеног од твога пречистог тела; њега увек моли Пречиста, као
Сина твога, да спасе душе наше.
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.

Како је дивно твоје трпљење, свеблажени оче, јер си и у страрости
показао младалачку снагу, и тада си кликтао преподобни оче: слава
сили твојој Господе.

Својом љубављу си се са Владиком сјединио, и његовом се помоћи
наоружао, тако патње телесне ниси осећао, него си кликтао и певао:
слава сили твојој Господе.

Истоименит са царством небеским, ти си по путу који ка њему
води ходио, и Прокопија си као сапутника нашао, који кличе: слава
сили твојој Господе.
Богородичан: О, Дјево, ти си неискусобрачно родила и после порода
си опет девствена остала, зато са чврстом вером теби неућутним
песмама кличемо: радуј се Владичице.

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.

Ти си се, Василије преподобни, свето подвизавао, и дрскост цара
Лава си укорео, и његово размишљање неразумно.

У подвигу си нашао Прокопија као исто силног, и кроз твоје
страдање си у свему напредовао, и зато си од Бога овенчан.
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Сада душом гледаш Христа којег си желео, и његова јављања из
даљине, сада си, преблажени и освештани оче, на делу видео.
Богородичан: Тебе узимамо као непобедиво оружије против неприја-
теља, и тебе смо Богоневесто стекли као утврђење 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.

Небеско царсто за којем си жудео си примио, јер си наредбе и
заповести сулудог земног цара храбро одбацио. (два пута)

На земљи обнажен од свега, ти си се јуначки подвизавао, али си
одевен у божанску силу био, и зато си овенчан постао, јер си безбожно
противљење мучитељево победио.
Богородичан: Ево, сада се испунише проповеди свих пророка, јер си
Дјево родила од пророка из давнине Проповеданога, и благодаћу Духа
су испуњена њина пророчанства.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишних ишчја..

Примивши са неба Божанско откривење, изашао си мудри из
светске сујете; монахујући свето, добио си дар да чиниш чудеса, и
болести исцељујеш благодаћу, свештени и свеблажени Василије.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи аврамстии..
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.

Помогнут силом Божијом, оче, ти си си као најбезумније
изобличио све, који су одбацивали свете Христове иконе, и кликтао си:
благословен си у храму славе твоје Господе. (два пута)

Однегован и уздржањем очишћен, ти си постом и трпљењем
заблистао оче, и зато те је Христос примио, јер си кликтао:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Као Богородици и целе творевине Царици, сви ти верни
превамо, Пречиста, и кличемо ти: радуј се, јер си ти благословена међу
женама, свенепорочна Владичице.

DAN 28.
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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.

Као добар плод си богоносно тело и душу Христу принео, а
богопознање као жртву савршену, и своје ране као пламен огња
паљенице, кличући: благословите сва дела господња Господа.

Гонио си противнике вере, и гоњен од њих оче, ти си их оборио,
и безумље надменога си преподобни победио, када је гледао тебе
мученог али не и савладаног како кличеш: благо-словите сва дела
господња Господа

Богопознањем си нам био изузетни зналац, блажени, а најпре си у
јуначком трпљењу страдања имао састрадалца и ученика Прокопија,
кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Тебе, Пречиста, називамо светлим небеским дверима,
кроз која је Бог прошао и оваплотио се, мада испрва бестелесан, и као
Бог са Оцем јединосуштан; њему сви кличемо: благословите сва дела
господња Господа.

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.

Све овосветско си оче сада превазишао, и ка Владици си радосно
и са љубављу отишао, убрао си богате плодове твојих подвига: ангелске
лепоте и непролазну сладост раја.

Са твојим учеником и састрадалником, примио си бого-носни оче
обећање блаженима, и вечно весеље, зато чувајте све, који ваш празник
славе.

Од земље сте се ка небеском блаженству овенчани преста-вили, где
су сабори светих, и војске светих ангела, зато вашим молитвама
спасавајте пуноћу својих ученика.
Богородичан: Покидај окове сагрешења, свима који теби певају
Богомати, и заустави навалу страсти, па утишај метеж греховни, и
обуздај буру невоља, Дјево и Мати.
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Месеца фебруара 29. дан

Спомен преподобног оца нашег Касијана,
исповедника, Римљанина

Када месец фебруар има 28 дана, тада се служба светом Касијану
пева на повечерју.
А ако је преступна година:

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

Ти си оче преславни, мудро схватио варљивост и пролазност
живота, и забрањивао си да се само око њега отима, као око нечег не
постојаног, јер се после одласка одавде ка Господу, види пролазност
времена и свих брига, зато си ти Касијане ка бољем животу прешао,
као мудар посленик и животом и делом, и тако си Христу угодио.

Од младости си крст свој узео, и тешком и узаном стазом си оче,
са муком али часно ходио, покоран наредбама Онога који те је позвао.
За подвиге си двоструку награду стекао, и као достојну плату: небеско
царство Христово; Тамо се у светлости са свима светима радујеш,
славни Касијане, зато се са њима непрестано моли за душе наше.

Чудно си богомудри оче, сваку врлину стекао, док си још у телу на
земљи живео, јер си оче преподобни у тиховању све сагледавао, а
потом проповедао, и делима био смирен, кротак и незлобив, и као неки
пророк веома богоречит, а сада си још и више диван постао, када си
ка Богу отишао, јер си благодат исцелења примио.
Слава и сада, богородичан, подобан тај исти:

Посрнуо сам и пао због злога обичаја, и постао сам роб лажи и
злобе, али Богоневесто, ка твоме предивном милосрђу и топлој заштити
ја бедни притичем, а ти ме пречиста млада Дјево, избави окова
искушења и туге, и спаси ме Најнепорочнија од напада демона, да бих
те славио, и са љубављу ти појао, и клањао се и величао те,
Владичице, увек блажена.

Крстобогородичан
Подобан:

Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
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а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи
напојенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је
јецала и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово
нова тајна?

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 Јоване се дух
твој радује.

На јутрењи
Канон, глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубину 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.

Свој живот си овенчао светим врлинама, преподобни Касијане, и
такав си ка Богу отишао, зато нам измоли од њега избављење од
грехова, молимо те сви, који са вером славимо твоје свето престављење.

Био си покоран вољи Бага свих, дични оче, па си се од страсних
помисли клонио, и сам си светост постао, јер си обожен у заједници
са бестелеснима, па славиш Најсветијег Господа који те је прославио.
Твојом светом науком Касијане, постао си лекар душама, а монаштво
си благодаћу управљао, и ка вечном животу их водио, зато тебе сви са
љубављу славимо.
Богородичан: Сви знамо да си Пречиста у телу своме носила Бога, који
се у смртно тело оденуо, и надразумно си га таквог родила, а он је
посветлио пуноћу преподобних, који славе најславнијег Господа, јер се
славно прославио.

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.
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Христос је тебе учинио звездом која је заблистала на висини цркве,
и која обасјава све у тами, зато си украс испосника, свехвални и
преподобни оче.

Угледао си се Касијане на Онога који је крст примио и тако цео
свет просветио, и јер си и ти себе за светске страсти разапео, и тако
си замке демона победио.

Твоје срце је пуно мудрости, оче премудри, јер си од Светог Духа
захватио из бездана богопознања, па си то излио и тиме си стада
монашка напојио.
Богородичан: Твојим код Бога заступањем, исцели, Свенепорочна моју
душу, молим те, јер је изнемогла од страсти и разних напада најзлоб-
нијих демона.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Добрим делима си постао преподобан и Богу се предао, и тако
просветљен Касијане, ти си као сунце заблистао сјајем твоје побожне
науке, и срца свих који те увек славе ти си просветио, зато моли
Христа усрдно за све, који са топлом љубављу тебе хвале.
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:

Као јагње је гледала Онога, који је ради нас својевољно на дрвету
крста разапет, па је јецала и кроз сузе говорила: Чиме ти је узвратио
Сине мој неблагодарни јеврејски сабор? А великих и многих се твојих
дарова насладио! А ја плачем и опевам твоје дуготрпљење, Боже мој.

Песма 4.
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.

Твојим подвизима си покорио души телесне прохтеве, оче
преподобни, а твојом светом науком си разоткрио све замке и вребања
Лажљивога.

DAN 29.
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Својевољно си Касијане преславни умртвио себе за светско
мртвило, и зато си будући живот као наслеђе примио, ти си и законе
за монаштво написао, за науку и вршење.

У душу твоје се уселила благодат Духа, и учинила те је, оче
благодатни, изнад свих телесних прохтева, и изнад мрежа Лажљивога.
Богородичан: Надвременог си у времену неизрециво родила, Свенепо-
рочна, а он је све преподобног живота вером просветио, и змију творца
зла је онеспособио.

Песма 5.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком бил јеси..
Божији заступник био си људима Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо
из мрака незнања.

Узнео си се ношен твојим врлинама, и радостан си достигао у
небеска насеља, и славу за твоје подвиге си достојно примио.
Срцем чистим гледаш лепоту Христову, и божанска јављања си примио,
јер си неклонуло дан и ноћ, оче преславни, на молитви стајао.

Потоцима суза си богоносни оче себе заливао, и тако си као дрво
разгранато плодове богопознања принео, веселећи све верне светим
помислима.
Богородичан: Из тебе је Дјево Живот надразумно заблистао, и демона
је умртвио, који је све нас смртно ранио, па је оживео свет, који зато
теби непрестано пева.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Уским путем си оче ишао, и својим поукама си свима на њега
указао, а који су тим добрим путем ишли, биће у рајску ширину
уведени.

Твој живот је преподобан био, а крај блажен и свети, Касијане оче
наш, саговорниче светих ангела.

Сан лењости си одбацио, јер си бдењима, делима и изгледом као
ангел на земљи поживео, оче богоносни и свеблажени.
Богородичан: Као добру и као дивну, тебе је Свенепорочна Исус
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доброчинитељ заволео, из тебе се телом родио, да би из бескрајног
милосрђа и мене обожио.

Кондак, глас 2.
Чистотом душевном и непрестаним молитвама светим, ти си се

наоружао, и као копљем силно победио демонске војске, Јоване оче
наш, моли се непрестано за све нас.

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.

Заувек светлим изгледом си обожен богомудри оче и постао
светило незалазно, јер си нас обасјао речима спасоносне науке, које
просвећују душе свих нас који те хвалимо.

Твој разум Духом изоштрен, јасно је описао закон Спаситељев, и
дао нам примере по којима треба увек сва стада монашка радосно да
се управљају, оче свеблажени.

Спасоносна мудрост и проповеди, која си богато излио оче
преподобни, незнање из срдаца изгони, зато те са вером славимо, и
твој свети спомен служимо, оче богомудри.
Богородичан: Постала си палата Божанске славе, и престо огњени, на
којем је починуо Бог-Реч, по кајњој доброти оваплоћени; њега моли
Пречиста, да се смилује и помилује нас.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја в Вавилоње..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом наред-
бом Халдејце спалила, а верне у њојзи оросила јер су појали:
благословите сва дела господња Господа.

И речима и делима блисташ Касијане као звезда, и просветљујеш
све крајеве земље, а уклањаш маглу незнања, и наређујеш да се увек
пева: благословите сва дела господња Господа.

Када си умро, ти си као сунце зашао, оче преблаги, али си као зору
незалазну твоје поуке оставио, које сјаје у душама свима, који са вером
славимо, оче преподобни, твој спомен свети.

DAN 29.
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У неизрецивим духовним лепотама благујеш, славни оче, када си
оставио тело трулежно, и удостојен си да видиш оно што виде војске
ангела који певају: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Постала си Дјево шира од небеса, због Онога кога си у
тајни примила, неизрециво га носила, и недокучиво родила: двоструког
природом, али у једној Божанској Ипостаси.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син Бог..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.

Теби је од Бога дарована моћ и сила, да великом храброшћу одагнаш
и самог вођу и господара поднебесја, и заиста си оче богомудри,
радостан убројан у чете преподобних.

Као ружа мирисна, миришу нам поуке твога светог језика, јер ти
си постао миомирис Онога, који се као мирис по своме милосрђу ради
нас излио и у тело оденуо, оче богоносни и свечасни.

Твој је спомен данас, оче преподобни, заблистао, и обасјао срца
свих, који твој ангелски живот Касијане хвалимо, зато те сада молимо:
да се помолиш, да сви опроштење грехова добијемо.
Богородичан: Гаврилову песму ти приносим и кличем: радуј се трпезо
која носиш Божански Хлеб; Радуј се непролазне двери; Радуј се радости
свих спасених; Радуј се похвало преподобних; Радуј се Богородице
Увекдјево.
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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.
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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 твоме
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породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он исти
је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и по
природи је Човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у две
природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
На стиховње Богородичан:
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила Пречиста
дошао и у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато ти
Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.

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 Богоневесто!
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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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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.

У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
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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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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 Спаситељ
свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице мучитеље 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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA



346

MINEJ FEBRUAR

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: мило-
стиви 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..
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Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени нађу на
суду велику милост.

Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..
Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се Мати
Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми славосло-
вимо 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 прити-
чемо 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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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
говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена драхма;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.
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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 прославље-
на, 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 прославље-
на, 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..
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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 исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.

На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.

На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
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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 исповедили, 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 поклонимо се
са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј се и помози
нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој оставити
слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе оваплотио
Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато те у песмама
непрестано величамо.

На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.

На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазда-
нога 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.

На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне
свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.

На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.

Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..
Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула „Радуј се“
и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци Сара, него је
овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој.

На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје једино и



359

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 Богороди-
тељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Свјатаја Владичице, чистаја Бога..

Света Владичице, чиста Мати Христа Бога нашега, ти си неизрециво
родила свима Створитеља, његову доброту моли са светим апостолима,
да нас избави о страсти и да нам опроштај грехова подари.

На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си телом
родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење душа
наших.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.

На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
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си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богороди-
тељко 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 Богороди-
тељко 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.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
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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.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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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

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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