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М И Н Е Ј
ЗА

МЕСЕЦ МАРТ
Има 31 дан

1. марта

Спомен свете преподобномученице Евдокије

Ако је 40-ница, певамо Алилуја, а ако није, онда тропар

На Господи воззвах.., стихире на глас 4.
Подобан: Дал јеси..

Прво си постом и уздржањем телесне прохтеве обуздала, а затим
си и страдањем замке демона уништила, и победу си над њиме однела,
о, Евдокијо богоблажена, зато те је за двоструке подвиге овенчао Исус
Човекољубац, Спаситељ душа наших.

У бразде твога срца си семе вере примила, и као родна земља, ти
си богонадахнута, кроз мучење њему стоструки предала, и заиста си
процвала, и у духовну житницу си смештена, јер си силом Духа сасвим
измењена, који благодаћу измењује на боље, Евдокијо свехвална.

Твојим животворним призивом, ти си славна Евдокијо чак и мртве
васкрсавала, јер си и сама најпре уздржањем своје патње од телесних
прохтева умртвила; а сада живиш на небесима, међу мученицама, јер си
помоћу Духа Светог трку добро завршила, зато се моли за све који ти
са вером певају.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Радуј се јер си као сунчани зрак, и као престо незалазног Сунца,

из којег је заблистало недокучиво Сунце; радуј се разуме обасјани
божанским сјајем, и као сјајна муња која је обасјала цео свет, радуј се
јер блисташ као злато, најлепша и свенепорочна, јер си вернима
Светлост незалазну заблистала.
Крстобогородичан, подобан тај исти:
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра побо-
денога 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



2

MINEJ MART

ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се Милосрдни
због твога својевољног распећа.

Тропар, глас 8.
Истинском духовношћу свезала си своју душу за љубав Божију, а

пропадиву красоту и пролазне лепоте си забораву предала, као ученица
Христова. Прво си постом страсти умирила, затим си страдањем ђавола
посрамила. Зато те је Христос двоструког венца удостојио, славна
Евдокијо, света мученице; а ти моли Христа Бога, да спасе душе наше.

На јутрењи

Канон, глас 2.

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

Грочину моје душе услади ми Боже Благи, па ми ради молитава
твоје страдалнице Евдокије подари речи, Речи Божија да би могао о
њој певати.

Ко може потпуно испричати Христе твоју пучину доброте? Јер ти
си начинио пристаниште спасења, оној која је која раније била у
амбису грехова.

Твоја душа светитељко је као добра земља постала, када је кишу
богопознања од преподобног Германа примила, и клас вере је као плод
донела.

Крштењем си, свечасна, Христа као духовну жеравицу у срце
примила, и сву лаж и телесне страсти си искрено спалила.
Богородичан: Најчистије и богоугодно насеље си заиста постала, и
шира од небеса, Богородице Дјево, па се сада због тебе радују војске
ангела.

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

Тебе је Христе стекла у грудима твоја преподобна као утврђење и
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бедем необориви, па је напади демона нису могли поколебати, него их
је она до краја савладала.

Желећи лепоту Христову, и гладна његове љубави, ти си се
страдањем на њега угледала, Евдокијо богомудра и свеславна.

Крштењем у Христа и твојим сузама, а затим и крвљу кроз мучење,
себе си очистила, и храм си Свете Тројице постала и место свештања.
Богородичан: Од Ане си као радост своме роду процвала, јер ти рађаш
Дјево Цара, а Рођеном из тебе се радују жене, јер су због тебе клетве
ослобођене.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Обасјана божанском светлошћу, ти си таму обмане напустила, и
мада у телу, ти си бестелесни живот примила, и божанском благодаћу
Духа се испунила, јер си и на мало призивање мртве васкрснула; али
си на крају венцем мучеништва свето украшена, јер си Лажљивога
посрамила, Евдокијо равно-ангелна, зато моли Христа Бога, да подари
опроштење грехова свима, који са љубављу славе спомен твој.

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

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

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и 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 мило-
сти 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 смотренија..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

DAN 1.
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Океан безбожија си реком твоје свете крви, Евдокијо славна,
исушила.

У почетку је била уловљена мрежама безумнога блуда, а сада и
сама лови верне за царство Божије.

Богатство неправедно које си скупила, ти си га као пролазно
праведно раздала, и тиме си богатство непролазно наследила.
Богородичан: Када си од Пречисте Дјеве оваплоћен, ти си Господе
заблистао као светлост целом свету, који је дотле био у ноћи и тами
греховној.

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

Светлост незалазна је заиста обасјала ову славну, и из магле
страсти је избавила, па је на пут бестрастија извела, и пресветлом је
учинила.
Као невеста Сина Божијег и Цара, ти си преславна светим призивањем
њега подигла напрасно умрлог царевог сина.

Храбро и одлучно си на суду исповедила веру у Христа као Бога
оваплоћенога, и мачем ти је славна глава посечена, и радујеш се са
мученицима.
Богородичан: Ми се верни се надамо у твоје заступање, и када смо
окружени тешким невољама и патњама, ка теби Дјево и Владичице
усрдно притичемо.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Имала си топлу веру и ревност, мученице Евдокијо, и њоме си
победила намисли неверника, и кроз страдње си победу пожњела.

Сјединивши потоке твојих суза и капи твоје мученичке крви, ти си
од обојих начинила себи једну чашу спасења.

Ти си предходно била испуњена смрадом и мноштвом нечистота, а
сада си пуна миромириса и радујеш се са четама светих девојака.
Богородичан: Радуј се Богородице Пречиста, јер си радост целог света,
који теби верно кличе са ангелима, а ти их твоје радости удостоји, и
тугу нашу разори.
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Кондак, глас 4.
У страдању твоме храбро си се показала, и по смрти нас освећујеш

изливањем чудеса, мати свехвална; нас који ти са вером притичемо у
божанској цркви твојој, и прослављајући те молимо, преподобна
мученице Евдокијо, избави од болести душевних и напоји нас благодаћу
твојих чудеса.

Икос:
Евдокија је постала страдални плод цркве, јер је у сред ње као у

врту бесмртности, и сви који се клањају њеном светом телу плодове
примају, а гранама се моћно свештају; сви који то виде се диве: како
заиста мртво тело излива исцелења и све уверава? Зато са пажњом сада
дођите сви самном покајаним и очистивши нечистоту захватимо отуда
благодат чудеса.

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.

Демон варалица који те је давно ловио, кипећи злобом је на тебе
навалио, али је твојим ногама згажен и јако вриснуо: Тешко мени!
Побеђен сам, рече, од прехвалне Евдокије! Због твога искреног
обраћења ка Богу светитељко.

Великим уздржањем, ти си своје телесне прохтеве умртвила, а зато
си и мртвима васкрсење даривала, твојом смелошћу код Бога, и
искреном молитвом њему Евдокијо, јер он чини по вољи онима који
га са страхом поштују.

Страдање за Христа си као свети украс на врату своје душе носила,
јер си жељом за вечношћу њему привучена, а он је тебе обручио себи
за невесту, јер си непрочно кликтала: благословен је Бог наших отаца.
Богородичан: Најпре је Гедеон предсказао Божанско рођење из тебе,
Пречиста, као пехар пун воде коју је из руна исцедио, јер се у тебе
Пречиста, потпуно Божанство уселило, зато је благословен плод твога
тела.

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

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

Да би дошла душом до искрено Жељенога, ти си ране телесне
поднела, и велике патње огња, славна мученице, али си Христа у све
векове благосиљала.
Олује невоља си крстом као једром пребродила, и њиме си славна
мученице, као кормилом душе у пристаништу Божијег царства спасење
нашла, а Христа си у све векове благосиљала.

Хулну одећу страсти си свукла, и душу си у одећу бестрастија
обукла, зато те је Христос као своју невесту обручио, и у небеске дворе
уселио.
Богородичан: Твоја прамати је ослобођена од осуде, Богородице, и гле
сада и жене за Христа страдају, зато се радује природа жена, као што
кличе и девојка и првомученица Текла.

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.

Твоје лице је духовно заблистало као сунце чисто, и његов изглед
се чудан показао невернима који га гледаху, јер ти си тако заволела
Христа, и зато те је он достојно прославио, свечасна.

Запалила си мученице светиљку своје душе, наливену уљем твоје
свете крви, и сада си радосно ушла у божански двор Христов са
мудрим девојкама, и са њима помињи све који те са вером хвале.

Међу трњем обмане, ти си израсла као богомудра ружа са дивним
мирисом, и вернима си замирисала душе, Евдокијо, а смрад неверја и
обмане идолске си одлучно одбацила, па те зато сви славимо.

Твојим молитвама ка Богу и Избавитељу, мученице чиста, спаси од
сваке невоље оне који са љубављу служе твој свети спомен, и опери
душевну нечистоту мени бедном који ти певам.
Богородичан: Не престај Дјево да молиш за нас Сина твога,
Човекољубца и Бога, јер смо тебе стекли као уздање, и твојим
заступањем се избављамо из невоља, патњи и грехова, ми који те са
вером славимо.
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Месеца марта 2. дан

Спомен светог свештеномученика Теодота, епископа Кириније

Алилуја или тропар

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

Постао си оче свеславни, свети свештеник, основа цркве, кула
непоколебива, и чудотворац прави, богодани и славни, светило пресве-
тло био си оче свети, и као дрво живота на сред раја ти си Исуса
животодавца стекао, свештеномучениче Теодоте.

Воловским жилама си тучен и на дрвету истјазаван и ужасно
кидан, и у тамницу закључан, и клиновима у стопале поткован, на
решетки положен и паљен, али си неизмењен остао, славећи
свештеномучениче Онога који ти је са неба помагао.

Снагом твојим подвига, ти си противника удавио, и његову силу си
победио, због светлог јунаштва живиш у вишњем царству овенчан,
удостојен светлости и лепота оних који су прослављени, па се молиш
за оне који те поштују, да се спасу, славо мученика, Теодоте.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Избави моју окајану душу од осуде, Пресвета Богоневесто, и од

великих греха, и твојим молитвама избави ме од смрти, па ми даруј
оправдање у дан одогварања, као што су то добили сабори светих, и
учини ме покајаним пре краја, кроз изливање суза.

Крстобогородичан, подобан тај исти:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње ужаснула
се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар ти овако
узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим твојим
чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Постао си Богом дана лепота, блажени.
Дело Јосифа. Глас 4.

DAN 2.
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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.

Бог је твој пут, мучениче, ка њему устројио, јер си његове свете
заповести сачувао, и јерарх си постао, а крвљу мучења се обасјан јавио.

Свето и побожнио си поживео, јер си телесне прохтеве испоснич-
ким подвизима умртвио, и вечни живот си стекао, јерараха лепото, и
мученика пуноћо.

Још од твојих пелена се Дух Свети у твоје премудро срце уселио,
оче преподобни, и састрадалним и тихим те учинио, и светим јерархом
те је мучениче Теодоте показао.
Богородичан: Од Злога беше поробљена човекова природа, али ти си
Пречиста Христа родила, и та је слободу добила, и зато те усрдно
прославља.

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.

Твојим сузама и уздасима, и потоцима крви, ти си угасио велики
жар безбожне обмане, мучениче и светитељу Теодоте.

Твој живот је чист био, као свештенослужитеља светих тајни, а
постао си и сведок Истине и Христових страдања.
Када си стајао на сред судилишта, и био сав изранављен тешким
ранама, ти се ниси Теодоте одрекао Христовог Имена.
Богородичан: Исцели Пречиста мој разум, јер је малаксао од напада
злобне змије, и од робовања гресима.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Своју архијерејску одежду си учинио светлом, Теодоте, натопивши
је својом крвљу, и зато си се настанио на небесима, и гледаш Онога
кога си жистим срцем желео, стога славимо твој свети спомен и
кличемо: помени и нас јер смело стојиш пред Богом.
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Слава и сада, богородичан:
Мноштво мојих нечистих мисли и олује мојих неумесних прохтева,

ко може исказати Свенепорочна? И навале и злобу мојих бестелесних
противника ко може испричати? Али по твојој молитви Блага, подари
ми избављење од свих ових.

Крстобогородичан:
Када је видела тебе из беспочетнога Оца рођенога, која те је на

послетку телом родила, на крсту разапетог Христе, овако је нарицала:
Јао мени најдражи Исусе! Зашто си ти од ангела прослављени Бог
пристао, да од безаконих људи будеш сада разапет? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.

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

Мада је твоје тело сво измрцварено, али твој дух је остао одлучан,
и заиста ти је мучениче давао снаге па си певао: слава сили твојој
Господе.
Грејан љубављу ка Владики, могао си Теодоте трпети патње тешких
рана, као да други страда, зато си остао узвишен међу мученицима.

Трпео си муке, богомудри оче, које су нанете твоме телу, али си
награду вечну гледао чистим срцем, што је олакшавало твоје патње.
Богородичан: Пресвета Богородице, најсветлија палато Владике, учини
и нас храмовима Светога Духа, да у твоме светом храму хвалу Господу
приносимо.

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.

Када си стављен на даску, Теодоте, ти си тешка комадања твога
тела храбро претрпео, и тиме си многе задивио.

Док си Теодоте окачен висио, ти си стругање меса са свога тела
трпео, али ти је Владика помагао, и тебе у вери утврђивао.

DAN 2.
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Потоцима своје крви, ти си блажени Теодоте твоју свештничку
одежду натопио, и тако је заруменио и светлом учинио.
Богородичан: О, Богородице, ти си зачела Бога који је постао Човеком,
зато тебе сва наша поколења непрестано величамо.

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.

Бачен си у тамницу као злочинац, славни Теодоте, јер си био чувар
светих наредаба Владике, зато се твој свети празник веома свечано
слави.

Стојао си невин, светитељу богомудри, пред неправедним судом да
ти се суди од безаконих људи, који више ценише неправду, него ли
правду.
Валове свирепих мука си издржао, као нека стена, свеблажени, и ушао
си својом душом код Христа Бога, као код камена од угла.
Богородичан: У твоје тело се Пречиста, Христос Бог наш уселио, и
одагнао је грех, који је у нашим телима живео, и човекољубиво је све
људе себи усинио.

Кондак, глас 3.
Море неверија си изобличио, а обману идолског безбожија си

православном вером погазио, и света жртва паљеница си био, чудо-
дејством орошавајући све крајеве света; светитељу оче Теодоте, моли
Христа Бога, да нам дарује велику милост.

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 благо-
словен у храму славе твоје Господе.

Загрејан оче божанском љубављу Духа, ти си на ужарену постељу
потпуно положен, али си остао неспаљен, и кликтао си: благословен
си Боже мој и Господе.

Страдао си као у туђем телу, јер си, блажени, срцем уз Бога био,
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тако за сечење и палење ниси марио, не осећајући то, по вољи
Христовој.

Премудрим речима ти си на сред судилишта изобличио безумље
оних, који су патили од зловерја, и који су демонске идоле славили
наместо од Створитеља.
Богородичан: Са небеским војскама на висини, кличемо ти сви Мати
Божија „Радуј се“, јер си духовно небо и преславна палата и огњени
престо, на којем се Хрситос сада телом одмара.

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.

Твојим подвизима си се демону успротивио, и зато си славни
мучениче Теодоте кроз ноге клиновима прободен био, са њима си вођен
и стазом ка царству небеском ходио, певајући: благословите дела
господња Господа.

Проповедао си Бога који је на земљу дошао, и који је светим стра-
дањем својим свепогубне страсти разорио, зато си и ти свето страдање
и блажену смрт телом претрпео, кличући Теодоте: благословите сва
дела господња Господа.

Потоцима своје крви, и рекама свете науке, ти си срца верних
благодаћу напојио, храбри, и као добар земљоделац си их научио да
уроде родом богопознања, зато и ми кличемо: благословите дела
господња Господа.
Богородичан: Сваку човекову природу си очистила од нечистоте,
Пречиста, јер си Небеску кишу родила, који је Човеком постао, и нас
овештале је обновио, зато 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.

Свакојака исцелења излива света рака са моштима светога пастира,

DAN 2.



12

MINEJ MART

и страдања зауставља, и стварно ослобађа од времених болести, помоћу
божанске благодати Спаситеља.

Као свештеномученик имао си власт везивати и разрешавати грехе,
зато разреши и окове којих зала, па ороси моју душу коју пече огањ
греха, и за то моли Свемилостивога.

Данас верно слави црква, богоносни, твој свети спомен, и одлазак
Човекољубивоме, и радосно плете теби песме као свете круне.

Као звезду Даницу, тебе смо стекли богоречити, јер смо светлим
зрацима твога светог страдања и јарким светлом твојих чудеса
обасјани, Теодоте.
Богородичан: Ти си нам Дјево Светлост родила, који је из Оца пре
звезде Данице неизрециво заблистао, и разорила си таму неверја, а све
који су спавали у сенци греха си просветила.
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Месеца марта 3. дан
Спомен светог мученика Евтропија и његове дружине: Клеоника

и Василиска

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

Тројицо мученика, ви се суровим судијама силно успротивисте, и
сваку врсту великих патњи са вером претрпесте, али вишње царство
добисте, зато се молите да и наше душе добију мир и велику милост.

Похвалимо духовним песмама Евтропија, чврстог Клеоника и
Василиска, јер су благодаћу праве вере, као огњем, спалили науку
безбожија, а сада просветљују све крајеве света, огњеним светлом
побожности, као светила пресветла за све који су у мраку обмане.

Када су вам главе посекли, ви сте својим смелим стопама главу
врага сатрли, храбри страдалници, звезде истине, и жртве духовне, ви
сте храмови небеске ризнице, Евтропије славни, са Василиском и
Клеоником, зато мир свима измолите.

Слава и сада, богородичан:
Радуј се Пречиста чудно најављена, радуј се свето дрво рајско

богозасађено, радуј се поразе злих демона, радуј се оружије двосекло,
јер си чудно Рођеним из тебе главу вражију посекла, Пресвета и
Свенепорочна, зато призови и нас удаљене.

Крстобогородичан:
Када је свенепорочна Владичица као јагње, видела на крсту свога

Јагњета без сјаја и без лепоте, плакала је и нарицала: Тешко мени, где
зађе доброта твоја? Где је твоја красота? Где благодат која блиста са
лица твога Сине мој најдражи?

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: славим страдања твојице великих муче-
ника. Дело Кир Јосифа. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Твоја побједитељнаја десница..

DAN 2.
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Твоја победничка десница Бесмртни, божанским се чудом
прослави, јер она као свемогућа противнике уништи, а Израиљу
нови пут кроз дубину мора начини.

Зрацима надсветске Трисунчане Светлости обасјани, муче-ници
свехвални, просветите све који вас сада побожно славе, због вашег
светлог страдања.

Речима као стрелама, ви сте, премудри, безаконике у срца ранили,
и зато сте дуготрајне муке и ране претрпели, али сте Свето Име Божије
исповедали.

Славни светитељи, и мученици увек слављени, ви сте на суду
мучитељевом проповедали, Онога који је ради нас желео пострадати, и
зато сте тешке нанете муке претрпели.
Богородичан: Дјево и Мати, ти си постала шира од небеса, јер си нигде
Несместивог оваплотила; њега пак моли, да нас од сваке притешње-
ности невољама избави, и од вечног мучења.

Песма 3.
Ирмос: Једине вједиј человјеческаго..
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.

Гледајући чистим срцем на божанско уздарје, ви сте храбро и
одлучно на муке кренули, и мада у телу, ви сте бестелесног противника
победили, зато сте, страдалници, прослављени.

Ви сте за Христа сечење својих уда храбро претрпели, и изливањем
своје свете крви ви сте земљу освештали, и тако сте приношење крви
демонима на жртвенике укинули.
Принети сте светитељи кроз велика страдања, и као праве звезде сте
цео свет незалазним светлом обасјали, а таму идолске лажи сте
прогнали, зато све светитељи са вером прослављени.
Богородичан: У тело си примила Христа, који је свемогућим проми-
слом испразнио адову утробу, зато га моли богорадована, да избави од
робовања гресима све који те увек са вером славе.

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

Тројица мученика су Свету Тројицу исповедили пред многим
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народима, и пострадали су, и у сабор бестелесних су убројани; њих
данас са вером славимо, и њихов свети спомен празнујемо, којим се и
цео свет избавља.

Слава и сада, богородичан:
Надање си хришћана Пресвета Дјево, јер си Бога надразумно и
неизрециво родила, зато се непрестано моли за све који ти певају, да
примимо опроштај свих наших грехова, и исправан живот, јер те са
вером и љубављу увек славимо.

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

Песма 4.
Ирмос: Гору тја благодатију..
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.

Док су тројица на стратишту стајали, они су Једнога а Трисунчаног
Бога проповедали, и огањ рана су храбро трпели, зато су огњени
стубови цркве постали, и побожне хришћане Христу приводе.
Стојећи ногама на камену вере, нисте се мученици од многих
смишљених мука поколебали, које су вам неверни подметали, него сте
их благодаћу савладали.

Као драго камење сте по земљи ваљани, али сте јуначки зло
устројство многобожија коначно разорили, и ка храму небеском се
узнели.
Богородичан: Твоје тело је постало богоносна палата, Мати Пречиста,
у којој је Христос, Цар свију, починуо, али је верне учинио храмовима,
и светлим стаништима недоступног Божан-ства.

Песма 5.
Ирмос: Просвјетивиј сијанијем пришествија твојего Христе..
Доласком твојим Христе и крстом, просветлио си и обасјао све
крајеве света, зато просветли светлом твога богопознања, срца
свих који ти православно поје.

DAN 3.
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Закон Божији сте сачували, победоносни мученици, јер сте се
безаконицима мушки узспортивисте, а рањеним и киданим својим
телима вечну победу стекосте.

Похвалимо Василиска, и са вером прославимо Келоника, и пре-
мудрог Евтропија, јер су за веру постарадали, и вером у Пресвету
Тројицу су више од сунца заблистали.

Чинећи чудеса у славу Бога нашега, привукли сте гледаоце вери
Спаситељевој, мученици многострадални, јер сте као дивни цветови
рајски, и као тврђаве цркве.
Богородичан: Сјајем из тебе надразумно Заблисталог, обасјај срца
наша, Свенепорочна, Мати, и ублажи таму наших жеља душегубних, да
бисмо ти Владичице певали.

Песма 6.
Ирмос: Обиде нас последњаја бездна..
Запали смо у најдубљи бездан, и нема ко да нас избави;
постадосмо као овце за заклање, зато спаси људе твоје Боже наш,
јер си снага немоћнима и усправљање.

Радује се све на небу и на земљи, а народи ликују, када твој годишњи
празник прослављају, и света страдања која сте за Христа храбро
претрпели, својом одлучном вољом.

Твојом добром душом Евтропије, прославио си Бога преблагога, и
победио си замисли вражије, зато тебе сви народи славе, јер се надају,
да због тебе опроштај грехова приме.

Изливајући изворе исцелења, ви храбри одгоните жегу болести и
искушења, и свима добро здравље шаљете, који ка вашој заштити увек
притичу.
Богородичан: Због Изниклог из тебе, Свенепорочна, увенуше стари
изданци преступа и злобе вражије, зато и из моје душе ишчупај
душегубне изданке и жеље трновите.

Песма 7.
Ирмос: Тебе умнују Богородице пешч разсмотрјајем..
Ти си Богородице вернима налик оној вавилонској пећи, где је
Најузвишенији три младића спасао, јер је цео свет у телу твоме
обновио, хваљени Бог отаца и најславнији.

Сматрали сте сечење ваших удова, батине, кидања и насилну смрт
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као свето блаженство, и радовали сте се мученици, и Богу сте усрдно
певали: хваљен је Бог отаца и најславнији.

После великих злостављања, храбро сте и крст претрпели,
угледајући се на Избавитеља, Евтропије славни и велики Клео-ниче, и
блажени крај сте примили, певајући Богу хваљеном и најславнијем.

Христос вам је унапред наредио да се надате на бесмртну награду,
и у тамници вам се лично јавио; видевши њега испунили сте се
храбрости, и кликтали сте мученици славни: хваљен је Бог отаца и
најславнији.
Богородичан: Избави нас Пресвета Владичице од навале безбожника,
и од сусрета са Злим, и од сваког искушења и вечне осуде, јер са вером
кличемо: хваљен је Бог отаца и најславнији.

Песма 8.
Ирмос: В пешчи отроци Израиљеви..
У пећи младићи Израиљеви као на огњишту, добротом и
побожношћу блистаху се више од злата и говораху: благословите
сва дела господња Господа, и величајте га у све векове.

Имајући широко срце, ви сте га, свехвални, потпуно за јединог
Владику раширили, када сте тешко рањавани и мучени, па и тада сте
кликтали: сва дела господња Господу појте и величајте га у све векове.

Подигнути на крст као некада Владика, ви сте се удостојили
великог благослова, страдалници, па сте кликтали и говорили: благо-
словите сва дела господња Господа, певајте му и величајте га у све
векове.

Божијом силом помогнути, ви сте свеславни страдалници, легије
безаконика моћно победили, певајући и кличући: благословите сва дела
господња Господа, певајте му и величајте га у све векове.
Тројичан: Као једном по природи, тако ти певам Божанство Пресвето,
али и три Ипостаси несечено разликујем, и кличем радосно: благо-
словите сва дела господња Господа, певајте му и величајте га у све
векове.
Богородичан: Постала си као храм и двери Емануила, кроз које само
Он уђе и изађе, а како, то само он зна, Пречиста, и спасава који кличу:
благословите сва дела господња Господа, певајте му и величајте га у све
векове.

DAN 3.
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Песма 9.
Ирмос: Образ чистаго рождества твојего..
Она купина несагорива, показала нам је праслику чистога рођења
од тебе Богородице; и сада те молимо да угасиш свирепу претњу
пећи, да бисмо те непрестано величали.

Да би стекли Исуса, ви сте по науку Павловом успели све пролазно
уживоту заменити: тако сте и храбро пострадали, па на небу овенчани
боравите, и именом сте знаменити.
Чета светих мученика је постала као тространа кула, која је зидове злог
безбожија благодаћу оборила, па сада живе у граду Бога живога, и у
дворцу првенаца.

Ви сте светитељи венац непропадиви од Христа примили, а свој
царски плашт сте у својој мученичкој крви заруменили, па стојите пред
Царем векова, са богатим даровима и светлим сјајем обасјани.

Већ сте у Божијој близини, мученици, и са бестелесним хоровима
празнујете, зато се молите за све који вас на земљи увек славе, и
спомен ваш празнују, да светлост небеску приме.
Богородичан: Диве се и војске ангела, због Онога који је из твога
крила заблистао, а ти њега моли за нас Дјево-Мати, да би се избавили
страшних мука, и најдубље таме, сви који ти поје.
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Месеца марта 4. дан

Спомен преподобног оца нашег Герасима са Јордана

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

Богомудри оче Герасиме, ти си се великим уздржањем, молитвама
и молењима са Богом сјединио, и био си неодступан на нападе
противника, јер си постао слуга Сведржитеља; због тога те поштујемо,
и твој свети спомен са највећом радошћу празнујемо а тебе хвалимо.

Преподобни оче Герасиме, ти си увек у пустињама, пећи-нама, и
горама боравио и Бога тражио; њега си и нашао, како си и желео,
снагом твоје непосустале душе си увек у добру напре-довао, и много
монаштва си за спаседње ка Богу привео.

Ти си се срцем увек повиновао свевидећем Богу, и од њега си
благодат примио да чиниш чудеса и прогониш зле духове; због твога
чистог срца су ти се и дивље звери покоравале, зато те поштујемо и
твој свети спомен, богоблажени оче, како доликује са вером празнујемо.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Тебе молимо Пречиста, заступницу нашу: не презри нас до краја

нити да пропаднемо ми слуге твоје када смо збуњени у невољи, него
похитај да нас избавиш из садашњег гнева и невоље. О, богорадована
Пресвета и Чиста, ти си наш бедем и помоћ необориви.

Крстобогородичан:
Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно

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

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Хвалим Герасима као да му венце плетем..
Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему људи своја..

DAN 2.
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Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море, јер се
једино Он славно прославио.

Бесмртну славу и надвремени свети венац, као добром подвижнику,
Христос даде теби Герасиме.

Имајући Светлодавца који слуша твоје молитве, ти си таму
демонску уклонио, оче Герасиме.

Потоцима твојих суза, ти си оче као родна воћка плодове
бесмртности принео, богомудри Герасиме.
Богородичан: Пречиста Богородице, уклони патње мог срца, јер си
Христа без патње, надразумно и неизрециво родила.

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.

Ти си преподобни оче следовао Ономе који је распеће својевољно
претрпео, и животом си и за страсти скроз разапет био.

Јачао си помогнут вољом Свемогућег, и тако си све замке Јакога
поломио, мудри Герасиме.

Смирениим срцем и смиреном душом, ти си снажан постао, и тако
си мудри оче, душегубне страсти потпуно смирио.

Сјај твојих чудеса, као велико сунце, просветљује срца свих верних,
који те са вером славе.
Богородичан: Ти си Свенепорочна, родила Сина, са Оцем са-
престолног и исте природе, који је свима улаз ка животу показао.

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

Замке демона си благодаћу и силом крста савладао, оче
преподобни, јер те је Бог усинио, зато те са вером Герасиме славимо.
Слава и сада, богородичан:

Пружи твоје пречисте руке Мати и Дјево, па закрили све који се у
тебе уздају и твоме Сину кличу: подари Христе свима твоју милост.
Крстобогородичан:

Када је Пречиста гледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки
срце јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си
зашао светлости моја надвремена?
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Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.

Твоје срце је постало оче, светли храм Духа, зато излива дарове, и
божанском благодаћу исцељује болести.
Ти си се оче Божијем закону покорио, и од младости си за Господем
кренуо, јер мада си телесан, ти си живот бестелесних заволео.

Твој животни ход је по стази спасења водио, јер си научен од Духа
Божанскога, који се у тебе, оче преподобни, уселио.
Богородичан: Умоли Свенепорочна Исуса Човекољубца којег си
неизрециво у телу носила, да спасе све који ти певају.

Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.

Чистим срцем си примио зраке Светога Духа, и тако си постао
светилник монаштва.

Твој живот је кроз патње телесне заблистао, а тебе је ангелом на
земљи учинио.

Препун живоносне воде Духа, ти си излио реке чудеса, оче
Герасиме.
Богородичан: Као облак је на тебе сишао Богородице Бог-Реч,
оваплоћен ради просветлења душа наших.

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.

Немоћ твога тела је укрепљена силом Онога који нам је из
Пречисте Дјеве заблистао, и тако си оче преподобни, сву силу
бестелесних противника савладао.

Благодаћу си чељусти духовних лавова поломио, па си оче
преподобни, и навале дивљих звери покорио, па се тако лав теби
покорио, и теби је као своме пастиру служио.

DAN 4.



22

MINEJ MART

Ангелски живот и срце смирено си оче у Христу стекао, и кротак
си постао, зато си се сада уселио у земљу кротких, препун свете
радости.
Богородичан: Уселио се у тебе Пречиста, као Светлост Очева, и родио
се телесан, па је цео свет обасјао и из таме многобоштва избавио, због
тога ти и ми певамо.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Загрејан љубављу небеском, више си волео жестину јорданске
пустиње, од свих светских сладости. Од тада ти се припитомио лав,
који те је слушао до смрти, и од жалости је скончао на гробу твоме,
прослављајући те тако у Богу; Њему се моли, а нас се оче Герасиме
молитвено сећај.

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

Теби је оче светлост заблистала, и уз њу весеље, јер си под
небеским кровом заувек настањен, и певаш: благословен си Господе
Боже у векове.

Кишом суза си натопио твоје богоносно срце, и уродио си
плодовима врлина, због њих си сладост небеску заувек примио са свима
преподобнима.

У устима си носио песму непрестану, угледајући се на ангеле, а
неуснулим срцем си кликтао: благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Огањ Божанства те није уопште сагорео Дјево, а таквом
те је Пречиста предсказала на гори разгорела купина, која никако није
сагоревала.

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

Просветљен си дошао пред Владику, испосништвом обасјан, чудоносни
Герасиме, и у војске бестелесних си убројан.
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У незлобивости си живот провео, и тиме си сабор нечастивих
умањио, украсе испосника, богомудри Герасиме.

У одећу непропадиву си одевен, јер си своје страсти свукао,
богомудри оче Герасиме, и божанску палату си достојно примио.
Богородичан: Као мирисни крин нашао те је Надприродни у долини
живота, и тобом је Пречиста, цео свет замирисао.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.

Следовао си примерима свих који су земљом у добру ходили, и
имао си љубав, веру, наду, умереност, мудрост и непрестану молитву, и
неизрециво уздржање, оче Герасиме, зато се сладиш у чистоти узнесен.

О, каквог ли чуда?! По наредби твојој Герасиме, и звер се као
разумна теби покорила, јер ти си са усрђем служио Богу, који је
прославио твој равноангелни живот, знацима безбројних и дивних
чудеса.

Постао си оче богоносни тврђава монаштва, и пример тиховатеља,
јер си узаном стазом уздржања ишао, али душу ка божанској нади
раширио, и зато си на небеској ширини и у насељима изабраних
станиште стекао.

Као висока палма процвао си оче у дворима Бога нашега, и као
кипарис се подигао узрастањем у светости, зато сви твој спомен са
вером славимо, и сада те молимо: спаси нас од сваког искушења.
Богородичан: Носећи Пречиста и богообрадована на својим рукама као
Бого-Дете Емануила, ти си кликтала: Чедо моје најдраже, како да те
подојим грудима, када ти све храниш? Како да те повијем, када ти у
маглу и океане повијаш?

DAN 4.
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Месеца марта 5. дан

Спомен светог мученика Конона

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

О, искрене ли и свете светлости, и пресветлог сјаја Божијих
заповести! То си ти, међу мученицима изузетни и страдалниче
увекслављени. Као светлоносна звезда, ти си блажени, маглу одагнао.
О, доброга ли приноса и жртве непорочне! Зато се моли непрестано
Христу, да спасе душе наше.

О, проповедниче Истине, ти си постао храбри противник као са
мачем на безбожије, јер си својим страдањем посекао главе демонима,
и Божији закон си јасно проповедао, и народу неуком си благовест
обајвио. О, Кононе, сажитељу мученика, моли Избвитеља да избави од
страсти све који ти певају.

О, добре ли промене десницом Вишњега, коју је Он као Господ
отаца на теби учинио, страдалниче славни, јер из неверног корена, ти
си Кононе свеблажени и прехвални постао воћка доброг рода, и војске
демона си силно савладао, јер си Христа као изузетног војсковођу
имао.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Радуј се носиљко светлог Божанства и пресветли свећниче, Пресвета
Богоневесто, јер си нама засијала Светлошћу из твога пречистог бока,
и просветила си све крајеве света и обасјала својом добротом. Радуј се
Чиста, почетку нашег спасења. Радуј се јер си дивно говорење и
слушање о теби свима који се у тебе надају.

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

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам о Конону, мученику овенчаном.
Глас 6.
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Песма 1.
Ирмос: Јако по суху пјешешествова Израиљ..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану босоног, и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа, зато је победничку песму Богу
певао и кликтао.

Обасјај моје срце светлошћу која је у теби најјаснија, да светим
песмама похвалим тебе, за Христа мученика и строгог подвижника.
Поуком ангела ти си блажени научен богопознању, и заиста си на
земљи као ангел био изван тела, јер си телесне прохтеве обуздавао и
врлинама се украшавао.
 Божије законе си сачувао, а јелинског безакоња си се јавно гнушао, и
многе си проповедањем ка Богу привео, и светим их чудесима уверио.
Богородичан: Украшена лепотом врлина, ти си родила дивног мимо
свих људи, који нас својим на лепотама духовно украшава.

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.

Украсио си своју душу, преподобни, светим врлинама, и њу си
потпуно учинио стаништем Оца и Сина и Духа Светога, мучениче
свети.

Неки несрећници одавно упали у дубину идолске обмане, твојом
узвишеном и на далеко сјајном науком су на велику висину узнесени,
и тебе су мучениче Кононе опевали.
Постао си храм Божији, а када си у храм идола дошао, ти си га
свеблажени призивањем Бога оборио, а залутале си у бого-познање
упутио.
Богородичан: Једини Свети се из тебе, Пречиста, надразумно и
неизрециво родио, и све на земљи је освештао, који су нечистим
саветом демона постали робови страсти.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Наоружан Христом као најјачим оружијем, ти постао си победник
над демонима, али си био и жртва верних неуништива, јер си имао
веру као кулу недоступну; ти и нас узносиш ка висини твојим чудесима,

DAN 5.
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одакле си достојне венце од Бога примио, мучениче Кононе много-
страдални, и зато ти певамо: моли Христа Бога, да подари опроштај
грехова, свима, који са љубављу славе спомен твој.

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

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: 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.

Чудотворећи и вршећи дивна знамења, ти си свети мучениче
храмове идолопоклоника оборио, а назови богове си коначно уништио.

Због твога светог живота, Бог-Реч је покорио теби демонски род, а
тебе је многим показаним чудима прославио.
Пребллаги Бог те је веома волео, и зато ти је Михаила као великог
учитеља послао, који те је, Кононе велики, научио, превеликим тајнама
богопознања.
Богородичан: Пресвета Владичице, ти си Пресветог Бога-Реч
оваплотила, зато подари освећење души мојој, и поведи моју душу, јер
посрће по беспућу.

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

Потоцима твоје свете крви, ти си свој плашт мученички сам себи
заруменио, и живиш храбри радостан у небеским становима и у
светлости.

Зловерни је тебе блажени ухватио, јер си ти увекслављени сву душу
уз Бога држао, и мучио те је и изранавио, док си ти велико Име
Сведржитеља призивао.

Помоћу благодати, ти си кишу рана отрпео, и мучеништвом си
украшен, али си Кононе безбожије победио, и бесмртности се
удостојио.
Богородичан: Избавили смо се потпупуно прародитељске клетве,
Пречиста, и тобом смо благослов примили, зато те благосиљамо и
величамо, и са љубављу хвалимо и прослављамо.

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.

Заблистао си као сунце, зрацима твојих врлина и предивним
чудесима, а трпљењем страдања си веома украшен, и тако обасјаваш
све крајеве света, и оне који те хвале чувени мучениче.

Ранама као накитом украшен, ти си чинио чуда изузетна, и мада си
умро, ти и после погреба болести уклањаш, и одгониш, блажени, духове
обмане.

Излечи од страсти душе наше, јуначе, и уклони слабост наших тела,
јер си нама који те славимо изузетни лекар од Бога дарован, Кононе
славни.
Богородичан: Господ је на тебе погледао, и кроз тебе је Пречиста
посетио удаљене од њега, зато те, као што си рекла, сва колена
спасених прослављамо.

Кондак, глас 3.
Чистотом си као ангел на земљи поживео, и удостојио се да будеш

садруг ангелима; своје родитеље си привео ка познању Господа Христа.
Исповедајући Једног Бога у Светој Тројици, пострадао си до крви,
мучениче Кононе; зато непрестано моли Господа за све нас.

DAN 5.
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Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји:
Благословен си Боже отаца наших.

Теби је заблистала Светлост незалазна, јер си таму страсти
омрзнуо, и примио си преподобни радост, јер си добар подвиг са
трудом завршио, зато помињи нас када стојиш пред Христом.

Имао си кротко срце и смирену душу си показао, препо-добни, и
њима си погубио све горде демоне, јер си узвишен светим врлинама и
дивним чудесима, Кононе, темељу мученика.
Постао си страшан за демоне, и њима си наређивао да ти се покоре,
по твојим светим молитвама ка Богу који те је прославио, јер и ти си
њега Кононе на земљи добрим делима прославио.
Богородичан: Онај који својом вољом све чини, желео је да се у твоје
заиста непорочно тело усели Богородице, Једини Бог про-слављени у
светима, као велики и узвишен.

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.

Моћно си се успротивио сујетноме, који је хтео да те присили
страдалниче да принесеш част отуђеном од Бога и од Бога омрзнутом,
али си зато за веру страдао и прослављен био.

Они који су рањени нападима демона, исцељују се твојом светом
науком, а несрећни примају избављење, и сви певају о твојој благодати,
богомудри.

Који од сваке болести патите, захватите оздрављење, и ка раки овог
преподобног са вером приђите, јер из њега извире благодат Духа и
потоке страсти исушује.
Богородичан: Принеси Богообрадована молитву Богу Створи-тељу, да
се спасу душе наше, и да се избавимо од страсти које су нас заробиле,
и искушења од злонамерних људи.
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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.

Изгледао си, богоносни, као брод који непотопљен плови кроз буру
овог света, носећи товар добрих дела, спасава се у дивним лукама
спокоја, у царству Божијем и светлости.
Крстом као оклопом одевен, ти си свеблажени разоружао војске
демона, и под твоје свете стопе си их покорио, јер си искрени слуга
Владике био, зато заробљене од демона избављај.

За нас кој те са љубављу славимо, учини спомен, јер стојиш
овенчан пред Христом са безброј вишњих сила, да би по твојим
молитвама стекли милост, и слободу од грехова, свехвални Кононе.
Богородичан: Твојим светлом ме обасјај Дјево, јер сам увек обухваћен
мраком лењости, и до земље сам погнут због вршења сваког греха, и
срца развраћеног, али нека твојом помоћи будем спасен и да опевам
тебе Многоопевану.

DAN 5.
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Месеца марта 6. Дан

Спомен светих 42 мученика у Амореји

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Храбри и победни мученици, ви сте се у своје време показали, као
звезде незалазне на светом своду цркве, јер сте својим страдањем као
светлом све под сунцем обасјали, а таму обмане сте, свехвални,
разорили, па сте сада у вечну свелост прешли, зато, са вером, ваша
светла и света страдања славимо, јер смо вашим заступањем обогаћени.

Заробљени бесте Христови мученици, и сурово оковани и у
тамници на дуго време затворени, али сте чувари свете вере Божије
постали, зато вас је обесни као звер и по злу чувени мучитељ мачем
усмртио, јер нисте хтели да се покорите његовим безбожним наредбама;
а сада сте ви небеско царство радосно наследили, четрдесет и још
двојица, мученика преславних.

Са Константином похвалимо сви громогласно Васоја, и Калиста,
Теодора и Теофила и остале из чете светих страдалника, јер су хтели
за Животодавца свих умрети, и за њега се радосно жртвовати; зато сада
у граду Бога живог почивају, и моле се да стекнемо опроштај грехова у
дан суда и потпуно избављење.

Слава и сада, богородичан:
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:
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
адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити од зала
његових као Милосрдан и привешћу их Оцу моме као човекољубив.
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Ако се догоди овај празник у суботу или недељу, певамо и овај
самогласни
Слава, глас 2.
Дело Методијево.

Данас црква свето прославља, новом одеждом одевена, као порфи-
ром и свилом, од крви ових стралника, јер је ове у правој вери васпи-
тала, и као жртву непорочну пријатну и богоугодну их је теби Христе
принела, а ти си их учинио победницима над неверницима, овенчане
и прослављене, зато ради њиних молитава низпошаљи и нама велику
милост.

На стиховње, Слава, глас 6.
Дело Сикеота.

Чета Богом овенчаних новопрослављених мученика, као принос не-
порочни за је Христа усрдно принесен, зато дођите прослављачи муче-
ника, да служимо духовни спомен одабраних светих четрдесет и двоје
војвода, и њима ускликнимо: уништите свирепост безбожних Агарјана,
и молитвама вашим избавите народ православни, од сваке невоље.

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. Дело Игњатијево. Глас 8.

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.

Ја сам пао у дубину греха, али притичем пучини твога милосрђа,
зато Христе, ради молитава страдалника, упути ме у пристаниште
спасења.

Блистајући лепотом врлина, ти носиш плашт од своје мученичке
крви, а као скиптар држиш крст, и царујеш са Господем, Теодоре.

DAN 6.
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Похвалимо верни у песмама Теодора, Калиста, Васоја и Теофила, а
са њима храброг Константина и остале мученике.
Богородичан: Душегубни Варалица и непријатељ, избљувао је отров у
уши Еве, а ти си Богомати родивши Христа, од ране оног отрова све
нас исцелила.

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.

Обасјан славни зрацима праве вере, и украшен врлинама и светим
делима, ти си, светитељу, разорио мрак варварског безбожија и
кривоверја.
Због потока и река крви потекле из светих тела страдалника твојих,
обезбеди нам милосрдни Господе царство твоје и сладост рајског
потока.

Као праве звезде, заблисташе сада страдалници на своду свете
цркве, и зрацима својих храбрих страдања обасјаше цео свет.
Богородичан: Оваплоћени у твоме телу и постали Човеком, ради добра
свих, као једини Човекољубац спасава сваког човека од врата смрти,
Богомати Пречиста, и једина најопеванија.

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

На земљи сте ради Христа пострадали, показали се као побожни
и овенчани, а на небесима сте живот у радости задобили, јер сте свако
лукавство демонско уништили, страдањима и крвљу ваших рана. Зато
онима који вас хвале, подајете са небеса разрешење од грехова.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Заробљени бесте и оковани од непријатеља, и у тамници затворени
на многе године, али сте веру сачували и неповређени остали, и мачем
сте се светитељи својих тела решили, јер сте се жудњом за Богом
свезали; зато као светила цео свет обасјавате, и благодаћу Духа све
просветљујете, страдалници блажени, молите Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима, који са љубављу славе свети спомен ваш.
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Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама

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

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

Украшен твојим храбрим подвигом, и одевен у плашт црвен од
твоје крви мученичке, украшен си круном победе, и зато се са
мученицима заједно пред лицем Господа радујеш, свеблажени Теодоре.

У тамници су твоје ноге оковане у жељезо, Калисте непобедиви,
док си стазом мучења искрено ходио, смело си се молио, а када си
мачем ослобођен од тела, одмах си се љубављу свезао за Створитеља.

Свети војници, и Богом сабрана чета, из многих места и градова:
четрдесет са још двојицом дичних страдалника, сада су заблистали, јер
су за веру пострадали, и главе су им посечене, за Христа главу свима.
Богородичан: Ти си, Безневесна, вернима похвала, ти си заступница,
уточиште и бедем и пристаниште хришћана, ти Свенепорочна приносиш
молбе Сину твоме, и спасаваш од невоља све, који те као Пречисту
Богородицу са љубављу славе.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила

DAN 6.
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ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Очекујући венце и непролазну славу Теодоре, смело и храбро си
страдалнима са тобом кликтао: немојте се никако од смрти плашити,
јер ћете кроз њу убрзо весеље и живот не-изрециви примити.

Коснут блажени љубављу Владике твога, и огрејан жудњом за
њиме, испио си чашу мучења, која није никаквом нечистотом укаљана,
страдалниче Калисте, увек слављени.

Трпељиве душе, ти си Теодоре први на страдње сам пошао, и
постао пример храбрости страдалнима са тобом, и са њима си наследио
вечни покој, и блаженство које никада не пролази.
Богородичан: Твојим молитвама подари слугама твојим опроштај
сагрешења, и избави их од искушења, невоља и болести, од навале
хулних јеретика, Богородице Дјево свенепорочна.

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.

Твоју крв си као реку излио, и мутне потоке обмане си исушио, а
срца свих верних си напојио, дични Теодоре.

Из дубине страдања си твоје мученике извео, и на камену трпљења
си их утврдио, а са путева противника и неравних си их Човекољубче
склонио.

Град Божији се весели због ваше крви мученици, јер она тече као
света река из Едема, а њоме сте нечистоту неверја вером својом
очистили.
Богородичан: Као духовни ковчег, сместила си Законодавца, и као свети
храм си примила Светога, који је Човеком постао за добробит људима,
Богородице Пречиста.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Ново јављене звезде вере, за Христа сте усрдно пострадали,
венцима похвале сте сви достојно овенчани, зато се молите за нас
Христу, као праве тврђаве и бедеми хришћанских старешина.
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Икос:
Безбожну агарјанску веру и обману обесног демона, ви сте

страдалници из све душе омрзли и ње се гнушали, а божански печат
Христов сте целосан у срцу носили, зато од непријатеља његових нисте
побегли, него сте усрдно сви за Христа као јагањци поклани, а после
смрти као сунце блистате, јер сте бесмртну славу стекли, и постали сте
куле и бедеми хришћанске власти.

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

Пошто си за веру пострадао, венац правде си од јединог Владике
примио, и сада се божанском лепотом наслађујеш, кличући, о, Теодоре:
благословен си Боже отаца наших.

Својевољно си на жртву пошао и вођен као јагње на заклање,
мучениче, и принет си на небеској трпези као жртва, певајући:
благословен си Боже отаца наших.

Твојом љубављу, Речи Божија, си огањ у срцу мученика Калиста
запалио, и он је трње неверја спалио, кличући теби: благословен си
Боже отаца наших.

Исмаилићан безумни је побожне саветовао да се Христа одрекну,
али је био посрамљен, јер они су и када умираху побожно кликтали:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Из девственог тела си оваплоћен и дошао за спасење
наше, зато твоју Матер познасмо као Богодорицу, и благодарно
кличемо: благословен си Боже отаца наших.

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.

Чета страдалника је примила твој предлог, и кроз мучење је
лепотом заблистала, а ваздух је освештан твојим полагањем живота,
мучениче, и сабрало се мноштво ангела, земља је освештана где је твоје

DAN 6.
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свето тело положено, о трпељиви и храбри Теодоре трипут блажени.
Ти си већ био везан за наслеђе Господње, Калисте, и на жртву си радо
пошао, зато ниси везиван ужетом при сечењу твоје свете главе, него си
овенчан узнет и радујеш се са небеским војскама у све векове.
Нека се слави Калист, и нека је похваљен Теодор, а заједно са
Константином и дивни Теофил, Васоје јуначни и остала чета мученика,
јер се радују са четама ангела, и неућутно певају: децо благосиљајте,
свештеници певајте, а народе величајте Господа у све векове.
У реку су бачени мученици славни, али су после смрти од мача нашли
тихо пристаниште и одмор код Христа, јер су рекама своје крви воде
обмане исушили, и научили све да певају: децо благосиљајте,
свештеници певајте, а народе величајте Господа у све векове.
Богородичан: Богородитељко Пречиста, очисти ране и красте мојих
грехова, јер Рођени из тебе изворима из својих ребара нас умива, и
овим водама све нас очишћава, зато теби вапијем и теби притичем и
тебе Богоблагодатну призивам.

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.

Угледањем на јунаштво старих страдалника, њихов назив сте
праведно и радо примио, зато нас помињи Теодоре, који твој свети
спомен побожно славимо, јер имаш смелост код Владике, да би се и ми
спасили.

Угледањем на Крштеног у води Јордана, и на смрт његову, крштени
су ови мученици у својој крви, и у реци су опет заједно, јер
су им се бачене главе са телима сјединиле, и тако су доспели у мирно
пристаниште.

На броју четрдесет светих мученика са још светом двојицом, ви
сада у радости живите на небесима, па се молите за све који на земљи
ваш свети и блистави спомен служе, да се избаве од сваке невоље.
Богородичан: Зачела си Дјево без семена и мимо жеље телесне, Реч
Божију који је све саздао, и родила га без твоје измене и без
материнских болова, зато тебе као Богородицу и устима и срцем
исповедамо и величамо.
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Светилен
Подобан: Жени услишите..

Како ће бити сит прослављач мученика, на свети спомен њихов?
Као што рече раније Велики Василије. А нама сада предстоји да
опевамо свете мученике, четрдесет и двојицу, који су трпељиво
пострадали за Христа Спаситеља.
Богородичан: Родила си Ипостасну Премудрост: надсушта-стветног
Бога-Реч, и лекара душа и тела, зато ми исцели тешке и времене ране
и повреде, и ублажи Дјево патње срца мога.

DAN 6.
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Месеца марта 7. дан

Спомен светих свештеномученика, епископа у Херсону Василија,
Јефрема Капитона, Евгенија, Етерија и осталих

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Непобедиви мученици и јерарси свехвални, ви сте светила целог
света, неосвојиве куле цркве Божије, лествице догмата и учитељи
побожних; ви сте лаж уништили, оци од Неба умудрени, зато сте светле
вође душа наших и са ангелима у заједници, ви сте и проповедници
Тројице.

Јефрем славни и Василије богомудри, и Капитон велики, побожни
Агатодор са Елпидијем и Етеријем и славним Евгенијем, нека се славе
светим песмама, јер у преподобно поживели и свето пострадали и
житељи небескога царства постали.

Умртвио си телесне прохтеве, Василије славни, али си зато и
мртваца васкрсао, призвавши Бога, а Капитон је пак свети пастир у
сред ламена радосно стајао, и нађе се неспаљен; њиним молитвама
Човекољубче, подари нам твоје милосрђе, и твоју велику милост.

Слава и сада, богородича, глас и подобан тај исти:
Уклони нечистоту из мога страсног срца, Богородице Свеопевана,

као и ране и његов гној, па ме очисти од греха, Пречиста, и заустави
колебање мога разума, да бих твоју силу и моћну заштиту величао, ја
бедни и непртребни слуга твој.

Крстобогородичан
Подобан тај исти:
Гледајући Пречиста Христа Човекољубца разапетог и у ребра
прободеног, плакала је и нарицала: Шта је ово Сине мој? Како ти
узвраћа неблагодарни народ за сво добро које си им учинио? А ти
Најдражи хиташ да мене учиниш бездетном! Дивим се твоме милосрђу
и твоме својевољном распећу.
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На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Чету од седам пастира на броју просла-
вљам. Јосиф. 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.

Божанским светлом обасјани мученици, све који овај ваш светлоносни
и светли празник побожно славе, ви их магле страсти избављајте.

Оваплоћена Реч Божија, учинио је вас, славни и преподобни
пастири, благовесницима његовог Божанства свима залуталима, и
онима који су у незнању Бога чамили.

Пуни вода животворног Духа, њима сте њоме све увеле од несносне
жеге безбожија напојили, и ка води спасења сте их, славни, упутили.
Богородичан: Надразумним рођењем из тебе Пречиста, уклоњена је
препрека праотаца, и први који примише улазак у рај веле-гласно су те
похвалили.

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

Разгоревши душу огњем Божанства, Василије мудри је, као пастир
изузетни, дела безбожна спалио.

Светлошћу Духа, ти си славни све који беху у великој тами, ка
просвећењу у светом крштењу привукао.

Твоје стазе ка Богу беху праве Василије, и зато се сви са пута
обмане, благодаћу, ка богопознању обратише.
Богородичан: Пречиста Дјево, најопеванија, ти си моћног Господа
родила, који људе од демонског насиља избавља.

Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Освештани сте помазањем миром, и постали пастири побожног

DAN 7.



40

MINEJ MART

народа; као чисти јагањци сте себе принели на жртву Бог-Речи и
Првопастиру, који је и сам као Јагње жртвован, мученици свехвални, и
светила целог света, зато сви са љубављу славимо свети спомен ваш.

Слава 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 неиску-

собрачна 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.

Опевајмо чету свештеномученика, јер блистају благодаћу свештен-
ства и мучења, и певају радосно: слава сили твојој Господе.

Духом Светим су Јефрем и Агатодор, Василије и Капитон, Етерије,
Евгеније и побожни Елпидије, постали у цркви богоносни кормилари.

Научени богопознању, оци свети, ви сте народ у препо-добију и
правди заиста напасали, и блажени крај живота кроз мучеништво
примили.

Мртви због неверја, добили су живот вечни, подизањем мртвога,
јер су преко тебе поверовали у Христа Бога, мучениче и свештениче
Василије.
Богородичан: Смртне људе си оживила, када си, Дјево, несхватљиво
родила Христа Бога нашега као Живот Ипостасни, који је из милосрђа
Човеком постао.

Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света Све-
тлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
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Чашу светог мучења сте испили, али сте, богоносни оци, Име
Господа са вером призивали.

Једини Који мртвима удахњује васкрсење, је по твојој молитви
Василије, умрлога подигао, потврдивши твоје проповедање.
Проповедајући Сина исте славе са Оцем, ви сте оци, мучење много-
божачког идолослужења одагнали.
Богородичан: Блажен је народ који тебе Свенепорочна познаде као
Матер Владике свих, и који те са љубављу величају.

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.

Похвалама Агатодору, Евгенију, и великом Василију и мудроме
Елпидију, њих овенчавамо као јерархе и као храбре мученике.

Васпитани у закону Духа Светога, ви сте мудри оци пред велике
безаконике спасоносне законе изнели, и ка правој вери и просветлењу
сте их привели.

Постали сте као јагњад из разних градова, али и пастири једнога
народа, и наследници небескога града, у којем бораве сви мученици
који су Богу угодили.
Богородичан: Тебе су Дјево сенке Старог Закона и загонетке пророка
прасликовали, да ћеш неизрециво речима имати Пород, који ће спасти
свет, Свенепорочна.

Кондак, глас 2.
Подобан: В вишњих живиј..

Настао је светли дан пастира, који су као епископи у Херсону
светлели, прославимо песмама њихов празник, јер су за Христове овце
пострадали. Свештено-мученици молите Пастиреначалника Христа, да
и нас удостоји стајања са десне стране његове, и да вам кличемо:
радујте се, свештени оци, који сте за Господа Христа крв своју излили.

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

DAN 7.
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Радосно си ушао у пећ, оче Капитоне, али си неспаљен остао, као
три младића у Вавилону, и неверне си избавио од будућег огња, јер су
поверовали твојим светим чудима.

Не плашећи се нити бојећи се наредбе, ти си оче свети Капитоне,
у свештеничку одежду одевен, и у њој си жеравицу усијану носио, оче
блажени.

Твојим светим поукама ти си пут незнања заградио, а бого-познање
си усадио свима, који су дотле у пузали дубини идолослужења,
свештенослужитељу Капитоне богоугодни.
Богородичан: Реч Божија, који рукама саздао Еву, хтео је све да
обнови, и зато се из твога тела млада Дјево створио, и почетак примио,
мада је са Оцем и Духом сапрестолан.

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.

Умртвивши подвизима тело, живот бесмртни сте стекли оци
преподобни, и служећи Богу, донели сте свима мртвима спасење, који
са вама увек кличу: благословите сва дела господња Господа.

Сложно верни опевајмо Евгенија и Агатодора, Јефрема и Елпидија,
са Етеријем, па и Василија и Капитона, као победнике над демонима
и јерархе Христове, коме и ми кличемо: благословите сва дела
господња Господа.
Обрадовао си оче Јефреме народ твојом науком, а сада си прешао у
незелазну Светлост, и у весеље непролазно, и примио си плату за твоје
подвиге, па кличеш: благословите сва дела господња Господа.

Живећи Василије на земљи као ангел, ти си благодаћу царевао над
телесним страстима, и прешао си у царство небеско, и стојиш пре
Христом Царем па кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: На изглед беше као Човек, рођени из тебе и
пресуштаствени, у две природе, Пречиста, и два дејства и две воље, и
нама налик је хтео да се појави; зато му кличемо: благословите сва дела
господња Господа.

Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
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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.

Дођите сви да служимо свети спомен светих свештено-мученика, и
да их узвишеном песмом прославимо, јер се за нас моле свемилосрдном
Богу нашем.

Постали сте, свети мученици, као драго камење, ваљано по земљи
од стране безбожника, али сте тврђаве обмане идолске Божијом силом
оборили, и зато сте достојно прослављени.

Дана град Херсон ваш спомен празнује, јер сте постали његови
стубови, свети грудобран и утврђење, пастири и учитељи и молитве-
ници, оци богоблажени.
Већ је убројана у војске ангела чета светих отаца: Евгеније, Јефрем и
Капитон, Елпидије и Етерије, славни Василије и богомудри Агатодор.
Богородичан: Носећи Христа у наручју, који у рукама носи све,
богоблагодатна млада Дјева, дивећи се кликташе и говораше: Како да
те познам и као Сина и као Творца мога, недостижни?

DAN 7.
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Месеца марта 8. дан

Спомен преподобног оца нашег Теофилакта, исповедника и
епископа Никомидије

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

Оче Теофилакте, Божија стража те је сачувала, и остао си
неповређен, и постао непоколебив стуб цркве, јер те напади јеретика
нису поклебали, зато се сада моли, за мир и велику милост душама
ншим.

Оче Теофилакте блажени, ти си видео Бога, колико се може
сагледати, и сада си бољој у заједници блаженства, и у јединству са
Јединим жељеним и блаженим радосно си примио обожење, јерарше
свештени, и сада са ангелима боравиш.

Оче Теофилакте, са земље си пресељен, и похитао си ка небесима,
и удостојен си блажени, да живиш у небеским становима, због изгнања
које си за Христа претрпео, заго га сада моли, да подари душама
нашим ми и велику милост.
Слава и сада, богородичан:

Излечи Пресвета, моју напаћену душу злим страстима, јер ти си
Христа, лекара свих, родила, који исцељује сваку рану; он је излечио
рањенога ђаволовом преваром, а нас је од смрти избавио.

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

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Блаженог Теофилакта ћу сада опевати.
Дело кир Теофана. Глас 8.

Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
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Појмо Господу који проведе свој народ кроз Црвено море, јер се
једино Он славно прославио.

Пред престолем Владике стојиш Теофилакте, оче богоносни, зато
сачувај све који са вером славе твој спомен.

Благодат Духа те је достојно помазала, оче свеблажени, због
истинољубивости, и због твоје благе нарави.

Све земно си блажени одбацио, да би небеско стекао, и за
Христом Богом си следовао.
Богородичан: Кога су сви желели, решио је да се из твога тела
Богоневесто роди, а он нам је сладост и незалазна Светлост.

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.

Заповестима Владике твога, ти си се архијереју славни повиновао,
и зато за закон безаконог цара ниси марио.

Свету и пречисту икону Христову си часно поштовао, а неверје
богохулника си увек одбацивао.

На почетку си трпео мучење воље испоснички, али си зато сада
овенчан венцем мученичким.
Богородичан: Да би нама показао стазу која води у Светињу, ти си се
Владико уселио у Пресвето и Пречисто тело.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Као испосник си, преподобни и мудри оче, помазан за јерарха да
би божанске тајне свештенослужио, за спасење душа, а зато што си
Христову икону славио, ти си прогонство претрпео, као и невоље и
тамницу на дуге године, зато после краја живота изливаш исцелења, и
лечиш болесне, и просветљујеш све који певају, свети Теофилакте, па
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу
славе спомен твој.

Слава и сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих против-

ника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као мојем
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топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који достојно певају о
слави твојој.

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 светим страдањима.

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

Ниси се уплашио патње у огњу, свеблажени и бого-надахнути
Теофилакте, нити си дао да уживање у храни умањи твоју снагу.

Бог је поставио стражу твојим устима, и чувао твоје усне, оче
преподобни, зато си остао непоколебив, пред безбожним противницима
који су устали против тебе.

Трпећи неправде све си претрпео, јер си накамену вере твоје ноге
поставио, и Вишњи Бог те је пазио, јер си се његовом лику клањао.
Богородичан: Рођеним из тебе смо избављени од греховног дуга,
Најнепорочнија, и зато си радосну песму узносимо, Богоневесто.

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.

Твојим рукама, оче преподобни и богонадахнути, подигну-тим ка
Створитељу, ти си невернике победио.

Вишњи те је држао за руку, богоносни Оче, и водио те је ка
небеском блаженству.

Узаном стазом си Теофилакте ходио, и у ширину раја си, светитељу
дивни, стигао.



47

Богородичан: Они који не познају тебе Богородице као Богоматер, неће
видети светлост од Рођенога из тебе, Пречиста.

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

Уздржањем си смирио чулне прохтеве, и господарио си над
страстима, зато се сада Теофилакте наслађујеш светлошћу бестрастија.

Свима си проповедао да се клањају лику Спаситеља, и делима и
поукама си заиста заблистао, Теофилакте.
Христос те је оче учинио као облак кишовити, који излива Живот,
светитељу Божији, Теофилакте.
Богородичан: Син твој Пречиста је диван мимо свих људи, по лепоти
свога Божанства, мада је и телесан због нас постао.

Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Као светла светиљка показао си се свим крајевима, светитељу
Теофилакте, јер си проповедао као Једносушног Оцу и Духу Светом
Господа Христа. Обасјао си сабор светих отаца, показваши се као
угодник Свете Тројице; Пред њом стојиш па се моли непрестано за све
нас.

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

Свето си живот завршио, а веру своју до краја сачувао, за твоје
патње си венац примио, па кличеш: благословен си Господе Боже у
векове.

Јашући на светим врлинама као на кочији, ти си се на небеску
висину вазнео, па сада стојиш пред Богом и кличеш: благословен си
Господе Боже у векове.

Светост твога срца је позната Јединоме познаваоцу срца у људи,
оче богоносни, и зато те је поставио на престолу да проповедаш,
Теофилакте трипут блажени.
Богородичан: Теби сада притичем, Богородице, и под твоје свето

DAN 8.



48

MINEJ MART

окриље и заступање, и молим те да се избавим од великих мојих
грехова, а ти си Пречиста благословена јер си Бога телом родила.

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.

Тамо где је станиште радосних си се сада уселио, бранитељу
истине, и светлост ти је заблисала као праведноме, свемудри, и пошто
си мученичким подвигом пострадао, са онима кличеш: свештеници
благословите, а народи величајте Господа у векове.

Због трпљења си венац примио, оче богоугодни, јер си се у горком
изгнанству настанио, али надајући се награди за твоје страдање, ти си
Христу кликтао: свештеници благословите, а народи величајте Господа
у векове.

Твој светли спомен богоносни оче, сада служимо, јер си обасјан
светлом исповедника, зато што си свету икону Христову и Богородице
и светих поштовао, са којима се сада радујеш и кличеш: свештеници
благословите, а народи величајте Господа у векове.
Богородичан: Бгомати Пречиста, уклони ране и ожиљке мојих грехова,
јер ти си млада Дјево неискусобрачно из твога девичанског крила Бога
родила, који је над свима; њега деца благосиљају, свештеници му
певају, а народи га величају у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Ти си се оче удостојио великих дарова, јер си за Христа трпељивом
душом страдао, богоносни и богоблажени оче.

Чувај нас оче блажени који ти певамо, и избављај од искушења и
невоља, јер ти си јеретичке замке уништио.

Заиста си целомудрено и праведно као свештеник поживео,
мучениче, и постао си обасјан, јер си плашт себи изаткао од крви своје.
Богородичан: Ти си забистала као јутро свима у тами и свима залута-
лима, јер имаш и носиш у наручју Дјево, Христа, као Сунце правде.
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Месеца марта 9. дан

Спомен светих четрдесет мученика, на језеру у Севастији
пострадалих

На вечерњи
На Господи воззвах.., предходи самогласна стихира дана (два пута)
и мученична, и подобне из Триода 3 и ових мученика на 4.
Стихире самогласне. Глас 2.
Дело Јована Монаха.

У радосној нади трпећи муке које су их снашле, један другоме су
говорили: свети мученици не скидамо одела него старог човека; Зима
је велика али је рај сладак, патње су у леду, али је слатка награда, не
клонимо, о војници, него за кратко потрпимо, да би се венцима победе
овенчали од Христа Бога, и Спаса душа наших.
Скинувши своју одећу, ушли су без страха у ледено језеро, и један
другом говорили: свети мученици, за рај који смо изгубили, не
поштедимо трулежну одећу, у коју смо у давнини због змије одевени,
зато сада свуцимо њу ради васкрсења свога, и занамеримо лед који нас
стеже и презримо своја тела, да би нас венцима победе овенчао
Христос Бог и Спаситељ душа наших. (два пута)

Гледајући на муке као на блаженство, и хитајући у ледено језеро
као у бању, говораху свети мученици: не бојмо се часа зиме, него
бежимо од огња Геене; нека нам буду ноге уништене да бисмо се вечно
радовали, нека нам и руке одпадну, али нека оду ка Господу, и не
поштедимо своју смртну природу, него смрт пожелимо, да би нас
венцима победе овенчао Христос Бог и Спаситељ душа наших.

Слава, глас тај исти
Прва стихира:
У радосној нади трпећи муке које су их снашле, један другоме су
говорили: свети мученици не скидамо одела него старог човека; Зима
је велика али је рај сладак, патње су у леду, али је слатка награда, не
клонимо, о војници, него за кратко потрпимо, да би се венцима победе
овенчали од Христа Бога, и Спаса душа наших.

И сада, богородичан (догматик): Прејде сјен законнаја..
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка старога Закона, као што
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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.

Вход, прокимен, и паримије дана
Уз то и паримије светима

1.Читање из пророштва Исаијиних (Глава 43, 9-12)
Тако говори Господ: Сви народи сабраше се заједно и сабраће се

кнезови њихови. Ко ће јевити 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 Слугу којег изабрх, 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 нема другог осим Мене, спасавајућег. Ја
објавих и спасох, понизих, и не беће међу вама туђега бога. Ви сте ми
сведоци, и Ја сам Господ Бог. Од почетка Ја јесам, и нема ко ће се из
руке моје избавити. Учинићу, и ко ће то отклонити? Тако говори Господ
Бог, Који вас избавља, Свети израиљев.

2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак нјихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета Његова
у изабранима Његовим.

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

старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружије ревност Своју, и
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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 –
светост; пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се заједно са њиме
свет на безумнике: полетеће праволучне стреле муњевите, и као из
благокруглог лука, из облака, полетеће на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопити нагло. стаће им насупрот ветар силан, и
као вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство
ће 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.

И даље ток пређеосвећене литургије

Ако се не служи пређеосвећена литургија
Певамо стихире из Тиода, самогласна дневна (два пута) и
мученична.
Слава: светима, глас 6.

Похвалимо верни у песмама страдалнике, четрдесет мученика, и
њима умилно певајући рецимо: радујте се Христови страдалци,
Исихије, Мелитоне, Ираклије, Смарагде, и Домне, Евнике, Валенте, и
Вивијане, Клавдије, и Приске; Радујте се Теодуле, Евтихије и Јоване,
Ксантије, Илијане, Сисиније, Кирије, Агије, Аеције, и Флавије; Радујте
се Акакије, Екдикије, Лисимахе, Александре, Илије, и Горгоније,
Теофиле, Дометијане, и свети Гаје, и други Горгоније; Радујте се
Евтихије, и Атанасије, Кириле и Сакердоне, Николаје и Валерије,
Филоктиме, Северијане, и Худије, јер имате смелост код Христа Бога
нашега, зато њега, мученици свечасни, усрдно молите, да се спасу сви
који са вером служе ваш свечани спомен.
И сада: Богородице ти си лоза..
Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот родила.
Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима светима
посредујеш за помиловање наших душа.

После: Сада отпушташ..
Тропар, глас 1.
Страдањима светих, који су за тебе пострадали, умољен буди Господе,
и све наше болести исцели, молимо те Човекољубче.

DAN 9.
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Слава и сада, 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.

Јектенија, три велике метаније и отпуст.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар светих (два пута), Слава и сада, богородичан.
Катизме по реду.

После прве и друге катизме, сједални из Триода. Јектенија нема.

После треће катизме, говори се мала јектенија, затим
Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..

Као звезде превелике, ви свето небо цркве увек обасјавате, а
вернима светлите, светих четрдест мученика Христових.

Слава, глас тај исти.
Подобан: Вознесијсја..

Јуначком смелошћу сте прошли кроз муке, дивни страдалници, и
кроз огањ и воду прођосте, и на ширину спасења пређосте, и царство
небеско примисте, у њему чините за нас свете молитве, света четрде-
сеторице.
И сада, богородичан:

Ми ти благодарно из срца певамо, и усрдно молимо твоју милост
Богородице и Владичице, јер ти као слуге твоје вапимо и говоримо:
Пресвета Дјево, похитај и избави нас од непријатеља видивих и
невидивих, и од свакога греха, јер ти си наше заступање.

Ако је субота, осим прве недеље поста:
После прве катизме
Сједален: Као звезде превелике.. (два пута)
Слава и сада, богородичан:

Прими Дјево молбу од нас, који притичемо под твоје окриље, и не
престај да молиш Човекољубца, да спасе слуге твоје.
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После друге катизме
Сједален: Јуначком смелошћу сте прошли.. (два пута)
Слава и сада, богородичан: Ми ти благодарно из..

После Полијелеја
Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..

Красота светих мученика, за Бога сабраних, блистају као четворо-
струка светила; то је права чета храбрих четрдесет војника, у мразу и
огњу мучених, а посташе војска Христа Цара свих, и моле га да се сви
спасемо. (два пута)

Слава и сада, богородичан:
Плачем над самим собом, када помислим да моја зла и ужасна

дела, и бојим се понора који ми се од младости спрема, у који је мој
разум потонуо, али твојим заступањем, Пречиста, подари ми опроштај,
и удостоји да стекнем спасење.

Степена, први антифон 4. гласа.

Прокимен, глас 4. Прошли смо кроз огањ и воду, али си нас ти извео
на одмор. (пс.66,12)
Стих: Ти си нас ужарио као што се сребро претапа. (пс. 66,10)

Еванђеље по Луки, зачало 106.
После 50. псалма
Стихира самогласна, глас 2.

Давид је пророчански певао „Прошли смо кроз огањ и воду и извео
си нас у одмор“ а ви мученици Христови, на делу сте ове речи испу-
нили, и у царство неско сте ушли, зато се молите четрдесет страдал-
ника, да добијемо велику милост.

Канона два мученицима на 8
Први канон. Његов акростих је: Певам чети богоовенчаних мученика.
Дело Јована Монаха. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и

DAN 9.
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провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Богонадахнутом песмом певам о богоовенчаној чети четрдесет
мученика Христових, и њихов годишњи спомен свечано славим, јер су
се прославили.

На земљи су се одрекли сваког звања, и хтедоше свих четрдесет
звање хришћана, у том звању сада живе на небеским висинама.

Због Христа сте и тела и цео свет презрели, и старога човека сте
са себе свукли, као привремену одећу, а у одећу непропадиву сте се
обукли.
Богородичан: Ко може како доликује исказати неизрециво зачеће у
теби? Јер ти си, Пречиста, Бога телом родила, који је дошао као
Спаситељ свих нас.

Други канон. Његов акростих је: Певам чети богоовенчаних
мученика. Дело Кир Теофана. Глас и ирмос тај исти.

Вашим молитвама, чистим срцем и љубављу, учините сада четр-
десет мученика Бога благонаклоним према нама, који призивамо вас.

Вас четрдесет сте на небу трисунчаним сјајем обасјани, зато
заштитите нас који се смрзавамо на земљи од зиме искушења, и који
вам певамо.

Ви сте цркви непоколебиви и неразориви бедеми побожности,
четрдесет христоименитих, зато сада обуздајте великог Смутљивца.
Богородичан: Надприродно си родила Створитеља и Господа који је
над свима, и који је телесан Човек постао ради нас, Богородице и Дјево
неискусомужна.

Катавасија: Отверзу уста..

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

Војну службу, и живот, и телесну лепоту и богатство сте одбацили,
побожних четрдесет, али сте уместо тога Христа наследили.

Немилостиво су њих четрдесет камењем тучени, по наредби
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мучитеља, али је камење, по вољи Бога Духа, падало на наредбодавце.
Против самог Творца, кроз уста мучитељева, говорила је хуле змија,

али су њена богопротивна уста камењем на мученике поломљена.
Богородичан: Без семена си у телу своме зачела Бога, и родила га
неизрециво оваплоћенога, мада на њега несмеју гледати ни небеске
силе, Пречиста Увекдјево.

Ини.
Ирмос тај исти.

Чето мученика, и окупљени саборе мученика овенчаних, ви стојите
пред Владиком, зато спасавајте нас који вас увек хвалимо.
Када смо у страстима као у бури на језеру, и хотимице у великим
искушењима, ми ка вама притичемо, четрдесет Христових војника.

Ви се грејете у недрима Аврама, и у одежду славе сте одевени, зато
се помолите за нас да се ослободимо, ми који смо зимом искушења
завезани.
Богородичан: Буди утврђење и уточиште и покров Дјево и Богоневесто,
нама који ти са вером притичемо, и тебе као Матер Божију
исповедамо.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Као мученици сте постали вјска Христова, и страдањем сте демона
победили, и на делу сте речи пророка испунили, јер сте кроз огањ и
воду јуначки прошли, и починак сте стекли и живот непролазни, зато
сте венцима небеским украшени, и веселите се блажени са хоровима
бестелесних, страдалници прехвални, па молите Христа Бога, да подари
опроштај грехова свима који са љубављу славе спомен ваш. (два пута)

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

Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, слух твојего..

DAN 9.
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Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Страдалници говораху: О, најбезбожнији, безумно и залуд ширите
лудост неверја.

Гонитељи Христа су против светих мачевима, зверима и огањем
наваљивали, а ови су се крстом бранили.
За нас је страшан огањ геенски, говораху страдалници, зато се не бојмо
пријатељи садашњег огња.

Нека нам буду руке одсечене, а ноге сагорене, кликтаху светитељи,
јер ћемо их опет добити али као нетрулежне.
Богородичан: Молимо те Пречиста, која си Бога бесемено зачела, да се
увек молиш за слуе твоје.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Ви сте мученици нама просветлење од Бога, јер сте се оденули у
светлост без сенке.

Моли се Богом изабрана чето овенчаних мученика, да се избаве од
невоља сви који вам певају.

Ви сте се светитељи удостојили да видите недоступну светлост
Христову, а ње удостојите и све који у тами бораве.

Ви сте светитељи обасјани светлим Христовим духовним сјајем,
зато и нас водите ка зори Божанској.
Богородичан: Певајући Пречиста о Оваплоћеноме из твога тела, тебе
славословимо, као Матер нашег Бога.

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

Безумљем суманутог гонитеља, страдалници су на мразу и отворе-
ном ваздуху имали смелост да сву ноћ проведу, и певаху Богу благо-
дарну песму.

Четрдесет Христових мученика су радосно патње у леду претрпели,
и стојећи у залеђеном језеру су због трпљења божанским венцем
укрепљени.

На одсмех је изашла змија пред четрдесет Христових мученика,
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која се раније гнездила у дубинама, јер је удављена, и своје погубне
силе је лишена.
Богородичан: Теби, која си родила Христа, Творца свега, кличемо:
радуј се јер си нам светлост обасјала, радуј се јер си несместивог Бога
у себе примила.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Од јеретичког безумља и сада избавите Христову свету цркву, јер
сте у њој рођени, када сте велику част и славу земну напустили.

Постали су нам четрдесет мученика Христових Богом обајсаних,
као огњена светила, јер вернима обасјавају спасоносни пут правоверја.

Са земље сте прешли у сенку небеску, мученици, где стојите пред
Христом првим подвижником, зато ме удостојите да и ја добијем
божанску радост.
Богородичан: Недостижна је и несагледива свакоме Владичице,
надразумна тајна Божанског рођења из тебе, млада Дјево, јер си нам
заиста правог Бога родила.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Зачетник зала се радовао, који је и Јуду из дванаестори-це, и
човека из Едема извео, пошто је и један од ових четрдесет отпао.

Бестидни мучитељ се залуд бунио, као раније због покајаног
разбојника и Матеја, тако је и сада због једног покајаног стражара
осуђен.

Један сујетни и презрења достојан, погрешио је у оба живота, јер
је од палења у огњу, отишао у огањ неугасиви.
Богородичан: Неискусомужно си Дјево родила, и заувек си девствена
остала, и јавила си по твоме лику Сина и Бога истинитог Божанства.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Будни, савесни и моћни чувари, постали сте роду човечијем, и
постављени сте молитвеници и помоћници са молитвама свима који су
у невољама.
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Недоступном лепотом блистате у цркви Христовој, свехвални, зато
избавите од искушења све који вас са љубављу прослављају.

Постали сте у давнини изузетно моћни искоренитељи идолске
обмане разјарених мучитеља, зато сада нама будите бедем и помоћ
брза.
Богородичан: На тебе сам положио наду мога спасења, Мати и
Увекдјево, и тебе сам узео као јаку и непоколебиву заштитницу мога
живота.

Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..

Војничку службу у свету сте оставили, и Владици на небесима сте
пришли, четрдесет мученика Господњих; Кроз огањ и ледену воду сте
прошли, блажени, и достојно сте славу са небеса примили: четрдесет
победничких венаца.

Икос:
Теби који седиш на престолу недоступном, и раширио си небо као

кожу, а земљу утврдио, и воду сабрао у њена зборишта, и све си из не-
бића у постојање привео и свима дајеш дисање и живот, ти примаш
песме од архангела, и ангели се теби клањају и сви тебе прослављају
као Христа сведржитеља, Творца нашег и Бога, па ти се и ја недостојни
клањам и приносим моје молитве, и молим речи благодатне да бих
могао и ја побожно опевати ове свтитеље, које си учинио победницима,
подаривши им славу са небеса.

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.

Стражар један се задивио видевши четрдесет венаца, и одбацио је
везаност за овај живот, жудећи за твојом показаном славом, и са овим
мученицима је запевао: благословен си Боже отаца наших.
У топлу бању пропасти је потрчао и зато усмрћен неки везани за овај
живот, а христољубиви гонитељ је постао очевидац изузетних небеских
лепота, јер је у леду као у бањи непропадања са мученицима певао:
благословен си Боже отаца наших.
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Као у духовном огњу запаљеном у срцима четрдесеторице, спаљено
је многоструко безбожничко безумље, као да је какав восак истопљен,
а свети теби певаху: благословен си Боже отаца наших.

Веома сјајна и божанска сила твога крста, Христе, заслужене
венце је оплела четрдесеторици мученика, јер су и кроз воду и кроз
огањ прошли па из вечности кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Тебе је Пречиста Мосјеј видео као пра-слику у купини
огњем запаљеној на Гори Синајској, јер си неспаљено носила неиздр-
живи Лик, неизрецивог Бића, који се сјединио са истинским телом, у
једној светој Ипостаси.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Приспео је ваш светли годишњи празник, благодатни светитељи,
који обасјава не далеко светлошћу, и њега славећи са вером, са вама
певамо: благословен си Боже отаца наших.

Ви разрешавате од страсти, ви сте као светила која на далеко светле
целом свету за очишћење, а обмани неверја на разорење, ви сте свима
постали громогласни проповедници истине, и прогонитељи лажи, зато
певамо: благословен си Боже отаца наших.

Постали сте мученици као духовна светила, која блистају свима
нама; ви све у бурама спасавате, и упућујете оне који плове кроз буре
овога живота, зато Христу певамо: благословен си Боже отаца наших.

По Богу дивна и од ангела вољена пресветла чета, сабраних
четрдесет побожних и богонадахнутих, светошћу су силно наоружани,
па кличу и говоре: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си неискусобрачна постала као светилник Светлости,
и као облак светли, и као свето место, јер си Светијег од свих светих,
Бога-Реч, неизрециво примила; њему певамо и кличемо: благословен си
Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују к 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.

Суманути противник је пооштрио сваку муку страдал-ницима, али
се од свих застидео, јер четрдесет светих непрестано певају Господу и
величају га у све векове.
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Ваша немилостиво изломљена тела за Христа, сте као свету жртву
принели Богу, и са ангелима се увек радујете мученици, певајући
Христу у све векове.

Јаког срца је христољубива мати понела на раменима сина којег је
родила, као мученика и свети принос, заједно са овим мученицима,
налик на свету жртву Аврамову.

Иди о, сине, право ка бескрајном животу, тако је христо-љубива
мати гворила своме христољубовом детету, јер не бих могла да се
другачије појавим пред Христом, првим подви-жником.
Богородичан: Певамо Дјево Сину, који неодвојиво седи на недрима
Оца, а у исто време је усељен у твоје тело Бого-невесто Пречиста, и
величамо га у све векове.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Прешли сте у живот истински, који је сада за нас у Христу
скривен, и зато сте се јунаци ка земном и паћеничком крају одлучно
предали, молећи за нас спасење и опроштење.

Од земље сте ка небесима прешли, страдалници овенчани, чето
победоносних мученика цркве, зато нам молите избављење од невоља,
страдања и несрећа, и свима спасење.

Спас је покидао окове смрти, и страдалницима је дао победу над
смрти, и грејао је четрдесет њих у мразу, који певаху и који моле за све
верне спасење.

Од наиласка невоља, од напада страсти, и од демонских искушења,
избавља молитвама чета светих страдалника, све оне који певају
Христу у векове.
Богородичан: Само си ти Владичице, Дјево и Пречиста Богородитељко
родила Христа Бога нашега, даваоца живота, који умртвљене и у прах
смрти и трулења пале васкрсава.

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.

За Христа су обнажени и камењем бијени, и страшну хладоноћу
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претрпели, и слеђивање у води, и ломљење својих тела, и огњем су
спаљени, али су у реци из даљине заблистали као светила, четрдесет
мученика.

Крст сте стекли као жезал свете силе, и кликтали сте Христу
четрдесет страдалника: Владико свесилни победитељу, дај нам да
твојом руком да будемо сви овенчани, и да те величамо у песмама.

Безмерно је велика патња и мука смрзавање у леду, коју сте
претрпели, али је рај сладак, јер вас греју недра патријарха Аврама у
вечним насељима, четрдесет мученика.

Кроз страдање сте победили и свете венце сте из деснице Владике
примили, зато га сада молите, да подари целом свету мир, и победе
нашем народу, а свима нама спасење, четрдесет мученика.
Богородичан: Невесто, Мати и Дјево, много ангела моли твога Сина,
а ти прими наше молитве, једина надо верних, и подари целом свету
мир, а победе христољубивом нашем народу, и спа-сење нама који те
волимо.

Ини.
Ирмос, тај исти.

Удостојили сте се надприродне Светлости, и неизрециве славе и
радости, зато избавите сада све који вас са љубављу славе, од невоља
и несрећа, и од ђаволових лукавстава, војници Христови, четрдесет
мученика.

Изобилну и свету снагу и помоћ сте са небеса примили, састра-
далници Христови, и постали сте прогонитељи лажи, па одгоните сваку
времену маглу идолску, и обасјавате цео свет, четрдесет мученика.

Свето сте украшени храброшћу у мукама, и постали сте заједничари
Божанске природе, па се радујете, јер сте обасјани најсветлијим и
најчистијим Светлом, Христови војници, четрде-сет мученика.

Са побожном смелошћу стојите сада пред Христом, и отуда сте
обасјани светлошћу Божанства славни, зато и све који вас хвале
обасјајте Трисветлим светлом, и усрдно га молите за нас, четрдесет
мученика.
Богородичан: Обасјај Дјево твојим духовним светлом сумрак који се у
мојој души јавља, јер ти си двери Божанске Светлости, и се Пречиста
да се избавим огња вечнога, јер те са љубављу у песмама величам.

DAN 9.
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Светилен
Подобан: Жени услишите..

Опевајмо достојно четири десетице, као чету победничку, и као
војску светих мученика, јер су огњем мразом и у води посрамили
легије противника, и примили су венце славе, од Христа Спаситеља.
Слава:

Чета од четрдесет на броју мученика, су у четири страдања кроз
огањ, ваздух, воду и земљу, као кроз четири елемента прославили
Најсветију Тројицу, зато их опевајмо у светим песма-ма, јер су
пострадали за Владара свих, Христа.
И сада, богородичан:

Ти си Мати и Дјево, као млада родила Владику све твари и свега,
и зато о, Владичице избави и мене од мучења страстима, и приведи ме
ка Светлости милосрдној, и ка предивној Пасхи твога васкрслог Сина.

На хвалитним стихире на 4, глас 5.
Подабан: Радујсја постников..

Дођите братијо, да у похвалама опевамо чету мученика, јер су
огњем и мразем паљени, али су зиму обмане су својом горућом вером
спалили, они су храбри војници и свети сабор, наша неразорива и
непобедива заштита, бранитељи и чувари вере, чета светих четрдесет
мученика, као заступници цркве много моле Христа, да ниспошаље
душама нашим мир и велику милост.
(два пута)

Радуј се саборе силни и издржљиви, чето победника, куле
православља, војници Христови, храбри и непобедиви браните-љи вере,
срдаца одлучних, а душама храбри, права чето светих, богоодабрани
саборе четрдесет мученика, који сте за Богом жудели, једнаки у
страдању, једенаки вером, и једнаке сте венце примили, зато молите
Христа, да подари душама нашим мир и велику милост.

Радуј се победоносни скупе, јер сте се у борби показали храбри, а
као звезде сте прошли кроз огањ, мраз, и воду залеђену, и сте земљу
учинили небеском, јер сте све обасјали; А сада се грејете у недрима
Аврама, и радујете се са војскама ангела, чертдесет мученика, цветови
који миришите мирисом духовних дарова, зато молите Христа, да
подари душама нашим велику милост.

Слава, глас тај исти (5.), самогласно.
Дело Јована Монаха.
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Страдалници за Христа, ви сте свети пост учинили светлим, због
празника вашег славног страдања; ви целу Четрдесетницу обасјавате,
јер сте се својим страдањем, угледали на спасоносно Христово
страдање, зато имате смелост, па молите га за мир, и да достигнемо у
тридневно васкрсење Бога и Спаса душа наших.

И сада, богородичан:
Славимо те сви верни Богородице Дјево, и хвалимо како доликује:

као град непоколебиви, као бедем необориви, као моћну заступницу и
уточиште душа наших.

На стиховње стихире самогласна два пута и мученична.
Слава, светима, глас 2. самогласно.

Својом крвљу и мукама у огњу и леденој води, су верне као чашом
Истине напојили, њих четири десетице на броју, певајући песму
Спаситељу; једну вољу су у многим телима Христу принели, а Богу
обручена мати једног христољубивог детета је дете на рамена узела и
говорила: дођи страдалниче и пострадај са осталима.

И сада, богородичан:
Ти си благословена Богородице Дјево као непролазна врата, свето

запечаћена, зато прими наше молитве, и принеси твоме Сину и Богу, да
се тобом спасу душе наше.

Затим: Благо јест.. Трисвето, тропар, јектенија и три велике
метание. Час први са катизмом и отпуст.

У време своје служе се 3. 6. и 9. час по своме реду са катизмама,
и Блажена.. побрже и остало.
На сваком часу по 3 велике метаније на крају.

Тога дана
На вечерњи после уобичајене катизме
На Господи воззвах..,
узимамо 10 стихова.
Пева се из Триода самогласна дана (два пута) и мученична и
подобних 3 и светих мученика 4 стихире
Глас 1.

Чета четрдесет обасјаних, цела војска Богом одабраних, заблистала
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је уз пост својим светим страдањем, и освештава и просветљује душе
наше. (два пута)
Глас 2.

Језеро је као рај, а зима је као жега изгледала мученицима, Христе
Боже, јер се нису срца њина уплашила претње овим мукама, нити су
се поплашили предстојећег страдања, јер су имали крст као своје
оружије, зато су противника силно победили, и зато су венце благодати
примили.
Ко да не опева вас, на броју чето од четрдесет мученика? Јер ви сте у
воду леденог језера смело ушли, и у патњи у мразу сте песму Господу
певали: Зар ћеш се гневити на нас у рекама Господе? Зар ћеш се
разгневити на нас у рекама, Човекољубче? Олакшај нам тегобу и патњу
од зиме, јер су нам ноге нашом крвљу покапане, па уведи и нас Боже
под твој вечни кров, да и нас огреје недро патријарха Аврама.

Слава, глас тај исти.
Давид је пророчки певао у псалмима: прођосмо кроз огањ и воду,

и извео си нас у одмор. А ви сте мученици за Христа на самом делу
испунили ове речи, јер сте кроз огањ и воду прошли, и уђосте у
царство небеско. Зато се молите, свих четрдесет страдалника, да и ми
добијемо велику милост.

И сада, богородичан, глас 2.: Все упованије моје..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.

МР
Ако је у среду или петак крстобогородичан писан овог месеца у 14.
дан. Вход са Еванђељем; прокимен дана; чтенија из Триода, и: Да
исправитсја молитва моја..
Затим
Прокимен, глас 5.: Ти Господе сачуваћеш нас и одбранићеш нас од
рода овога и до века. (пс.11,8)
Стих: Спаси ме Господе, јер неста преподобнога. (пс.11,2)
Апостол Јеврејима, зачало 331.
Алилуја, глас 4.: Ускликните Господу, сва земљо! Појте имену
његовом, дајте славу хвали његовој. (пс.65,2)
Стих: Јер си нас искушао Боже; ужарио си нас као што се ужари
сребро. (пс.65,10)
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Еванђеље по Матеју, зачало 80.
И даље пређеосвећена литургија.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

МР
Ако се догоди 40 мученика Прве седмице у било који дан, пева се
служба њина у суботу са светим мучеником Теодором Тироном

У петак увече, катизма редовна. На Господи воззвах.., стихире на 10
и певамо из Триода самогласну 2х и Мученицима на 4 и Теодора
на 4; Слава: Теодора; И сада: богородичан од првих по владајућем
гласу. Вход, прокимен, чтенија дана и Мученицима 3 и затим: Да
исправитсја молитва моја.. и 3 велике метаније и даље
пређеосвећена. После заамвоне молитве певамо Канон светог
Теодора над кољивом, као што је указано за 40-ницу по редоследу
и отпуст.

ВИДИ
А где нема пређеосвећене
На Господи воззвах.., стихире Мученицима 3 и Теодора 3; Слава:
Теодора; И сада: богородичан од првих по прошлом гласу; Без
входа. Прокимен и чтенија дана и Мученицима. На стиховње
самогласна дана 2х и мученичан. Затим припев, и певамо стихиру
Теодора: Божесветних даров.. писану на Господи воззвах..; Слава:
Мученицима, глас 6. В Пјеснопјенијах восхвалим.. После Ниње
отпушчајеши.. тропар Мученицима, Слава: Теодора; И сада,
богородичан: Всја паче смисла.., јектенија и три велике метаније и
певамо Канон светог Теодора над кољивом и отпуст по обичају.
Повечерје Велико певамо, на повечерју певамо канон уснулима и
из Минеја редовном. Тропари после 1. и 2. Трисветог говоримо од
обоје светих, а на последњем Трисветом кондак Мученицима.
На јутрењи на Бог Господ.., тропар Мученицима 2х; Слава: Теодора;
И сада, богородичан: Всја паче смисла.., После 1. катизме оба
сједална Мученицима, Слава и сада, богородичан и Чтеније
Мученицима. После 2. катизме сједални Теодора; Слава и сада,
богородичан и Чтеније Мученицима и Теодору. Полијелеј и
сједални Мученицима 2х. Слава и сада,богородичан и Чтеније
Мученицима. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен, Све што
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дише.. и Еванђеље Мученцима. Псалам 50. стихира Мученцима.
Канони Мученицима са ирмосем на 6 и Теодора оба канона на 8;
Катавасија: Отверзу уста моја.. Песме 7. и 8. говоримо напред у
петак. После 3. песме кондак и икос и сједален Мученицима;
Сслава: Теододру; И сада, богородичан. Чтеније о светом Теодору.
После 6. песме конак и икос Теороду и читамо Пролог и Синаксар.
После 9. песме светилен Мученицима; Слава: Теодору; И сада:
богородичан. На хвалитним стихире Мученицима 3 глас 5. подобан:
Радујсја.. и Теодору подобне 3, затим припев: Проидохом сквозје огањ
и воду.. и певамо самогласну стихиру Мученицима: Страстотерпци
Христови..; Слава: Теодору; И сада: богородичан. Велико славо-
словље, тропар Мученицима, Слава: Теодора; И сада: богородичан.
Јектенија и отпуст и уобичајен излазак у припрату и час 1.

На часовима, тропар Мученицима; Слава: Теодору; И сада,
богородичан часова. Кондаке говоримо наизменично.

На литургији
Блажена Мученицима песма 3. на 4 и Теодора песма 6. на 4; После
входа тропар Мученцима и Теодору и кондак његов; Слава:
Мученицима; И сада, храма Богородице или Предстатељство
христијан.. Прокимен, Алилуја и причастен Мученицима и Теодору.
Апостол и Еванђеље најпре суботе и Теодору под зачалом затим
Мученицима.

МР
Ако је служба 40 мученика Прве недеље поста (недеља
Православља)

Пева се служба њина као што је речено за Трећу недељу поста,
осим поклоњења крсту, само на литији. Слава: Мученицима
писана на Господи воззвах..,; И сада: из Триода. На стиховње, Слава:
Мученицима; И сада: из Триода. На Бог Господ.., тропар васкрсан
2х; Слава: Мученицима; И сада: Пречистому твојему образу..;
Катавасија из Триода.

МР
Ако је служба 40 мученика у понедељак Друге, Треће Четврте Пете
или Шесте недеље поста
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Недеља на вечерњи
Блажен муж.., први антифон. На Господи возвах.. стихире на 10,
Триода дана на 4 (понавити прву) и Мученицма на 6, Слава:
Мученицима И сада: богородичан од првих. Вход, прокимен велики
Триода, и читање Мученицима 3; Сподоби Господи.., јектенија. На
стиховње стихире Триода самогласан дана (два пута) и мученичан.
Слава: Мученицима; И сада: богородичан по гласу, васкрсан. После
Отче наш.. тропар Мученицима, 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 Мученицима (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
Мученицима (оба) и читање Мученицима. Полијелеј и сједален
Мученицима (два пута), Слава и сада: богородичан, и читање
Мученицима. Степена: први антифона 4. гласа. Прокимен и
Еванђеље Мученицима. Псалам 50, стихира Мученицима. Канони
Мученицима са ирмосом на 8; Катавасија: Отверзу уста моја... Где
је Трипеснец: певамо канон Мученицима са ирмосем на 6 и
Трипеснец на 8; Катавасија: Триода. После 3. песме сједален
Мученицима (два пута), Слава и сада: богородичан, и читање
Мученицима. После 6. песме кондак, икос и Пролог. Свјетилен
Мученицима (два пута) Слава и сада: богородичан. На хвалитне
стихире: Мученицима на 4; Слава: Мученицима, 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:
Мученицима, И сада: богородичан. Благо јест.., говоримо једном.
После Оче наш.., тропар: Мученицима, Слава и сада: богородичан
васкрсан. Јектенија: Помилуј нас Боже.. и 3 велике метаније, и без
отпуста одмах први час.

На часовима
Тропар узимамо Мученицима а после Трисветог њихов кондак. На
крају 3 велике метаније. После метанија не говоримо Трисвето,
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него говоримо: Христе свјете.. и отпуст. Час трећи, шести и девети,
певамо са катизмама у њихово време, са читањем.
На шестом часу чита се паримија дана, по своме реду.

ПАЗИ
Молитва Василија Великога после часова говоре се без промене
како стоји: 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 Мученицима, И сада: богородичан часова.
После Оче наш.., кондак Мученицима. После: Чесњејшују.. 3 велике
метаније. По деветом часу Блажена говоримо побрже, без певања.
После: Ослаби остави.., кондак храма, Слава: Мученицима, И сада:
храма Богородици.

ПАЗИ
Ако није храм Богородици, онда на И сада: Предстатељство
христијан.., 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: из Триода самогласна (два пута) и мученичан, и подобни
Триода 3 и Мученицима 4; Слава: Мученицима, 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 Мученицима. Литургија пређеосвећена по обичају. На
отпусту јереј прво помиње празнујуће а потом светог за сутра који
следи.

ПАЗИ
Светоме који је на реду, певамо канон на јутрењу по чину; Његове
стихире писане на вечерњу на Господи возвах.. узимамо на
хвалитним стихирама.
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ВИДИ
Ако се из било ког разлога на празник светих који имају
Полијелеј догоди да не буде пређеосвећене литургије узимају се
часови како је горе наведено. После 9. часа и после молитве:
Владико Господе.. говоримо и псалам: Благослови душе моја господа
(са Изобразитељне), Слава: Хвали душе моја.. И сада: Јединородни
Сине.., и Во царствији твојем.. побрже, без певања. На блаженима
узимамо песме 3. и 6. Мученицима. Затим Апостол и Еванђеље
Мученицима; Потом: Помјани нас Господи.., па онда: Ослаби
остави.. и иза Оче наш.. кондак: храма, Слава: Мученицима, И сада:
богородичан храма.

ВИДИ
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 покло-
нимсја.. и певамо вечерње са поклонима и ктизма уобичајена. На
Господи возвах.. стихире из Триода подобне 3, и светога чији је
споме на реду 3, Слава и сада: богородичан.

ВИДИ
Ако ли је уочи среде или петка узимамо Слава сада:
крстобогородичан. После Свјете тихиј.., прокимен и читање из
Триода, дана. На Стиховње, дана Триода. После Ниње отпушчаеши..
и Оче наш Тропар: Богородице Дјево.., и наставак по посном
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 догогоди 40 мученика у један од посних дана певамо им
овако службу

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

DAN 9.
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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 Мученицима 4, Слава: Мученицима, И сада: Прејде сјен
законнаја.., вход, прокимен и читање дана и 3 читања Мученицима.
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 Мученицима 3. Слава: Мученицима, И сада:
богородичан васкрсан; Вход, и Свјете тихиј.., прокимен и читање
дана и Мученицима, и одмах: Сподоби Господи.. потом јектенија:
Допунимо вечерњу... На стиховње Триода, Слава: Мученицима, И
сада: богородичан по гласу, После Ниње отпушчајеши.., и Трисветог:
тропар Мученицима, Слава и сада: Гаврилу вјешчавшу.., 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
Мученицима, Слава и сада: богородичан васкрсан по гласу. По
другом Трисветом уобичајени тропари: Помилуј нас Господи..; После
Достојно.. и Трисветог, кондак Мученицима, 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 Мученицима.

МР
Ако се догоди 40 мученика су суботу Друге, Треће или Четврте
седмице поста
У петак на вечерњу катизма редовна. На Господи возвах.., стихире
на 10: Триода самогласна (2х) и Октоиха мученичне на 4 и
Мученицима 4, Слава: Мученицима, И сада: богородичан од првих,
владајућег гласа. Вход, прокимен и читање дана и Мученицима
три. Да исправитсја.. и служба пређеосвећена.
ПАЗИ
Ако нема пређеосвећене, у петак на вечерњи Господи возвах..
стихире Мученицима на 6, Слава: Мученицима, И сада: богоро-
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дичан од првих по владајућем гласу. Вход, прокимен и читање дана
и светих. Затим: Сподоби Господи... На стиховње: самогласан
Триода 2х и мученична из Октоиха по гласу. Слава: Мученицима,
И сада: богородичан. После: Ниње отпушчајеши.., тропар Мучени-
цима, 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.
На јутрењи и на часовима певамо само Мученицима, као што је
напред написано.
На Литургија служба дана и Мученицима.

МР
Ако се догоди 40 мученика у Другу, Четврту и Пету 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
Мученицима на 6, Слава: Мученицима, И сада: богородичан од
првих, владајућег гласа. Вход и читање Мученицима. На литији
стихира храма и Мученицима са стиховње. На стиховњим стихире
васкрсне по алфавиту. Слава: Мученицима писана после 50.
псалма; И сада: богородичан. На благосиљању хлебова: Богородице
Дјево.. 3х и читање из Апостолских посланица.
На Бог Господ.. тропар васкрсан 2х, Слава: Мученицима, И сада:
богородичан по гласу тропара. После катизми сједални васкрсни и
њихови богородични. Чтеније еванђелско. Полијелеј и сједални
Мученицима оба. Слава: сједален по полијелеју, И сада: богоро-
дичан; и Читање Мученицима. 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 Мученицима на 6; Катавасија: Отверзу уста моја... По
3. песми кондак Триода, затим кондак Мученицима и Икос и
сједален њихов (2х), Слава и сада: богородичан. Затим читање

DAN 9.
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Мученицима. По 6. песми кондак и Икос васкрсан, а по 9. песми
светилен васкрсан, Слава: Мученицима, И сада: богородичан
васкрсан. На хвалитне стихире: васкрсне 4 и Мученицима 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: Мученицима, И сада: богородичан часова. После Оче наш..,
кондак Триода и отпуст. На осталим часовима кондаке Триода и
Мученицима неизменично говоримо.

На Литургији
Блажена гласа на 6 и Мученицима песма 3. на 4 и даље служба
дана и Мученицима.
Службу Светог Григорија Паламе певамо када то одреди
еклисијарх, или службу Мученицима певамо у суботу Друге
седмице. Тако исто 4. и 5. недеље, а служба светих из Триода се
изоставља а пева се служба Мученицима по Уставу.

МР
Ако се догоди 40 мученика у Трећу недељу поста, 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
Мученицима 3, Слава: крста, И сада: богородичан од првих по
владајућем гласу. Прокимен дана и паримије Мученицима. На
литији стихира храма и Мученицима које су на хвалитнима.
Слава: Мученицима, И сада: крста. На стиховње стихире васкрсне,
Слава: Мученицима, И сада: крста. На благосиљању хлебова:
Богородице Дјево.. (2х) и крста: Спаси Господе људе своје.. (1х)

На Јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан 2х; Слава: Мученицима; И сада:
крсту. После катизми сједален васкрсан са својим богородичним и
читање Толковног Еванђеља. Полијелеј Мученицима и оба
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сједална. Слава и сада: богородичан и Чтенија Мученицима.
Степена гласа, прокимен и Еванђеље васкрсно, Васкрсење
Христово.., псалам 50. затим: Покајанија отверзи ми двери... Канон
васкрсан са ирмосем на 4, Мученицима на 4 и крста на 6.
Катавасија крста: Божествењејши прообрази... По 3. песми кондак,
Икос и сједален Мученицима (2х), Слава и сада: крста и Читање
Мученицима. По 6. песми кондак крста и икос. На 9. песми певамо
Честњејшу.. Свјетилен васкрсан, Слава: Мученицима, 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, 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: Мученицима, И сада: богородичан часова. После Оче наш..
кондаке говоримо неизменично.

На Литургији
Блажена гласа на 4, крсту песма 3. на 4 и Мученицима песма 6. на
4; После входа тропар васкрсан, крста и Мученицима, затим кондак
васкрсан, Слава: Мученицима, И сада: крста. Прокимен, Апостол,
Алилуја, Еванђеље и причастен прво крста а потом Мученицима.

МР
Ако се догоди 40 мученика у среду Четврте седмице поста
Певамо њину службу предходно тј. у уторак те седмице; само у
уторак увече на Господи воззвах.., стихире самогласна дана из
Триода 2х и крста 4 и Мученицима 4; Слава: Мученицима; И сада:
крста. Друге стихире крста певамо у среду на хвалитнима. Затим
Вход, прокимен и чтенија дана, па: Да исправитсја..
Ако не буде пређеосвећене

DAN 9.
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И у уторак увече на Господи воззвах.., стихире крста на 6 и светим
40 мученика и одаје се празник на часовима, као што је речено за
понедељак Друге седмице поста.

МР
Ако се догоди 40 мученика у четвртак Великог Канона
Пева се цела служба њима напред, тј. у уторак те седмице.

МР
Ако се догоди 40 мученика у суботу Акатиста
Певамо целу службу њима у Пету недељу поста.
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Месеца марта 10. дан

Спомен светог мученика Кодрата и његове дружине

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

Опевајмо са вером и достојно са прехвалним Кодратом, Кипријана
великог и два Дионисија и Анекта, а уз њих и Криска и славнога
Павла, као бого-овенчане страдалце за Господа и молитвенике за душе
наше.

Дана се слави чета других светих и победоносних мученика, сабор
светих страдалника који све обасјава, снажни јунаци и изабрани
војници, којима је на челу Кодрат, који се као славни победник показао.

Говроничка речитост и многописане басне, твојим речима си као
сечивом и као маглу разорио, пехвални Кодрате, и у вери поучаваш и
за Христа у подвигу страдаш, обострано украшен, и овенчан си заједно
са другим страдалницима.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Кад нас снађу изненадни греси, тебе имамо као једину заступницу

Пречиста Дјево, зато ти благодарно кличемо: очисти нас Пресвета
Богоневесто, јер си целом свету уточиште и заступница рода нашега.

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, жалосно си на дрво крста телом разапет!

На јутрењи

Канон. Дело кир Јосифа. Глас 4.

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

DAN 6.
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Настаде свети и дивни празник светих мученика, обасјан Духом
Светим, јер су они свето пострадали и све приводе у светлост, зато их
окупљени љубитељи празника, како доликује прославимо.

Као светло сунце, заблистао си светлим врлинама, Кодрате страдал-
ниче, твојим светлим зрацима си блажени, одагнао таму многобожија,
и просветио саборе верника.
Јављајући о Исусу Спаситељу као Богу и камену Живота, много сте
пострадали, а када сте камењем бијени, ви сте код потока своје крви
извор освећења начинили, мученици славни.
Богородичан: Од патњи у страстима, и олује жеља, и од стрела вра-
жијих и од сваког напада противника, спаси Богородитељко Пречиста,
душе свих који певају о неирециво из тебе Рођеноме, Свенепорочна.

Песма 3.
Ирмос: Јако неплоди роди..
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.

Као тврди дијаманти, мачевима су посечени, а патњом, трпљењем
и изгледом сјединили су се дивноме Богу нашем, и кликтаху: ти си
Свети Господе.

Од Бога даном мудрошћу, Кодрат је поразио јелинску мудрост,
радостан да пострада у својој крви, јер је Духом Светим украшен.

Са Кодратом Анекта, а са Павлом Крискента, Кипријана светога и
Дионисија, побожним песмама верни овенчајмо, јер су они за веру
пострадали.
Богородичан: Чак ни небески умови не могу објаснити надразумно
рођење из тебе, млада Дјево, јер си прву Мудрост као Бога-Реч у телу
зачела Пречиста, који је својом речју све створио.

Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Трпљењем великих мука, ти си страдалниче Кодрате гордога
демона умртвио, и смрт од мача си претрпео, са свима храбрима са
тобом пострадалима, зато ваш свети спомен славимо и кличемо:
помените нас пред Владиком, мученици непобедиви.

Слава и сада, богородичан:
Мноштво мојих нечистих мисли и олује мојих неумесних прохтева, ко
може исказати Свенепорочна? И навале и злобу мојих бестелесних
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противника ко може испричати? Али по твојој молитви Блага, подари
ми избављење од свих ових.

Крстобогородичан:
Тебе Христе који си рођен од беспочетног Оца, гледала је она која

те је на крају телесно родила, како си на крсту разапет, па је овако
нарицала: јао мени, најдражи Сине, тебе као Бога славе ангели, па како
си сада Сине од безаконих људи разапет? Ипак певам о твоме
дуготрпљењу.

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

Твојим мудрим речима, ти си немудре посрамио, а поукама твоје
науке богопознања, мучениче Кодрате, ти си побожног Анекта уловио,
и твоме га Владици привео, као мученика истрајног.

Још од повоја си усвојен од Створитеља, и из детињства си изабрао
оличење савршеног човека, и желећи премудрост, ти си, мучениче,
потпуно постао чисто станиште Христово.

Твоји мученици су Господе као шестокраки свећник, који си уљем
светиње налио, па су одагнали ноћ многобожија, и обасјавају све који
кличу: слава Христе сили твојој.
Богородичан: Пресвета Богородице, у тебе се Једуносушна Реч Очева
решио уселити као у храм мирисни, и није спалио твоје крило, нити
те је патио, јер ти си родила Емануила: Бога и Човека.

Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије твоје Господи..
Просветлење твоје Господе низпошаљи нам, и од магле сагрешења
разреши нас Благи, и твој мир нам подари.

Просветљеним разумом, ти одгониш маглу незнања, и Господу
приводиш сабор страдалника, мудри Кодрате, и са њима си овенчан.
На почетку си нападе страсти испосништвом поразио, а затим си
мучениче Кодрате моћ зловерних уништио, јер си много пострадао.

Суви камен се испунио потоцима твоје свете крви, па бистру воду
даје вернима, и побожношћу их освештава.
Богородичан: Који је створио Еву из ребра, створен је сада у твоме

DAN 10.
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телу Пречиста, јер из милосрђа жели да спасе Адама, као Човекољубац.

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Шест страдалника на броју као чета нам је заблистала, и као
звезде на светом своду цркве, верне обасјава, и разгони таму неверја.

Без колебања сте мученици прошли кроз олује мука, и небеску
тишину сте добили, а вернима сте пристаниште постали, и молитве-
ници усрдни.

Похвалимо са Анектом славног Кодрата, и са Павлом Дионисија,
Крискента, и Кипријана, као родне лозе винограда Христова.
Богородичан: Човекову природу си учинила небеском, Свенепо-рочна,
јер је сва земна постала, и мада је сва иструлела, ти си је обновила,
зато те млада Дјево сви неућутним песмама славимо.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј 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 огњу мука, примили су са небеса росу трпљења, и са младићима
вавилонским мученици кликтаху: благословен си, опевани Господе Боже
отаца наших.
Кишом ваше свете крви страдалници, се камен од пре суви сада водом
испунио, и потоке исцелења излива свима који певају: благословен си
Боже отаца наших.

Као из посуда за миро, излива гроб твој са моштима Кодрате, миро
исцелења, и одгони смрадни задах страсти, и силом од Бога спаљује
војске демона.
Богородичан: Благословен је Плод твога благословеног тела, и њега
благосиљају силе небеске и сабори народа, јер нас је он избавио о
старе клетве, Дјево благословена.

Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всјех всесилне..
Свесилни Избавитељу свију, по сред пламена си деци сишао и
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тамо их оросио, и овако их певати научио: сва дела благословите
и појте Господа.

Просветљен светлошћу свога страдања, као овенчан стојиш пре
Господем, са пострадалима са тобом, и певаш Кодрате: сва дела
благосиљајте и појте Господу.

Светлошћу врлина украшен, на крају живота си и светлост
мученика наследио, премудри, и певаш Кодрате: сва дела благосиљајте
и појте Господу.

Коринт је стекао као чуваре, свете мошти ових светих, и храм
бесплатног лечења, где сви са вером притичу, и од болести и страдања
се избављају.
Богородичан: Тобом смо избављени од праматерине клетве, Пречиста
Богомати, и Владичице благословена, зато те са вером благосиљамо и
певамо ти Пресвета Дјево, Богоневесто.

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.

Страдања ових мученика изливају мирис пун благодати, и крв њина
излива потоке исцелења Светим Духом, и страсти душегубне исцељују,
зато их достојно прославимо.

Украшен ранама храбрим, ти си био налик ангелима, на своју крв
изливену Кодрате, сео си као на кочију, и полетео у вишње царство, где
си почасти за своје патње примио.

Изливајући свету сладост из уста твојих, ти си сабор страдалника
саветовао, да пострадају са тобом, мучениче Кодра-те, и то: Анект, и
Павле, Крискент, Кипријан и свети Дионисије; са њима се сада дични
светитељу радујеш.

Дан празника вашег страдања, мученици, сви славимо, јер сте овог
дана непролазне венце примили, и постали синови светлости и дана,
па се радујете око престола Свецара.
Богородичан: Надразумно си постала, Свенепорочна, Родитељка Творца
свију, и уз то си сада виша од небеса и владаш над свима, Дјево, и
нексверна Богородитељко, зато те сви непрестано величамо.

DAN 10.
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Месеца марта 11. дан

Спомен међу светима оца нашег Софронија, патријарха
јерусалимског

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

Ти си имењак са целомудријем, јер си по промислу Божијем
назван Софроније, а био си целомудрен у делима и праведан, одлучан
и разуман, врлинама од рођења овенчан, и остао си цветајући у обоје
и душом и телом, као изузетни делатељ.

Из својих богословских уста, загрмео си богословска учења,
Софроније свеблажени, јер си богословски објаснио Оца беспочетнога
и Сина сабеспочетнога и Духа Светога, увек сапостојећега, у Јединици
Тројицу и у Тројици Јединицу, Бога јединога, бићем и природом.
Ти си мудри оче проповедао о Богу-Речи, сабеспочетним са Оцем, да
се бестелесан, сјединио у својој Ипостаси са телом, без измене и
сливања, са две природе и два дејства, из којих се састоји и у којима
је виђен, али као једно Биће нераздељен, и који је и у једној и у другој
природи тако верован.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
Молим те Пречиста, ороси моје мисли из облака Духа Пресветога,

јер си Христа као кишу родила, па милостиво умиј безбројна и
безмерна безакоња људи, а изворе мојих страсти исуши, и молитвама
твојим удостоји ме потока сладости вечнога живота.

Крстобогородичан
Подобан тај исти.

Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње
ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим твојим
чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам о искреној жртви имењака са
целомудријем. Дело кир Теофана. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу песму Царици
Матери, и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.

Целомудрено си препловио пучину целомудрија, јер си ветром
Светог Духа управљан, и сакупио си дарове мудрости као многа
богатства, оче Софроније.

Био си као ангел и весник Христовог васкрсења, и свети предстој-
ник цркве код Светога Гроба Христовога, који је богати извор
бесмртности, и који је подигао наш пали род.
Светлошћу твоје науке и бистрином разума, ти си цео свет обасјао, јер
си о Триипостасном Божијем Бићу богословски про-поведао, као о
Тројичној Јединици, оче Софроније.

Благовест твоје науке и учења је оче Софроније као добра свирала
стигла до свих крајева света, и свуда је о тајни Бога-Речи јављала.
Богородичан: Који је по Бићу нестворен, и са Оцем увек-постојећи, и
узвишенији од времена и превечан, из тебе се рађа Богородице, и као
Човек времен постаје, да би спасао човека.

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.

Црква Христова чувана твојом науком као палицом, оче препо-
добни, је навале зловерних и богопротивних јереси одбацила и
прогнала.

Ти си војевао за свету проповед, оче богоносни, и уз помоћ Духа
Светога си постао победник, јер си укрепљен знањем од њега, оче
Софроније.

Све си своје телесне прохтеве умртвио, и непропадиву душу си
правоверјем оживио, и њу си учинио као свиралу Божију.

Твој богословски, дивни и медни језик, излива реке проповеди, оче
богоугодни, и светом науком сваког напаја.
Богородичан: Тебе као Родитељку Бога и Богородицу славимо, и нашим
именом и животом се са Рођеноме из тебе, Пречиста Владичице,
сједињујемо.

DAN 11.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Науком си украсио цркву Христову, а делима си је сачувао по
Божијем лику, Софроније преподобни, заблистао си у свету својим
целомудријем, и благодаћу богопознања си све обасјао, који са љубваљу
празнују оче спомен твој.

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 те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати

Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

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

О једном беспочетном Бићу, а у три Ипостаси, и својствима
савршено, ти си мудри оче проповедао, и да је раздељено а несечено,
да је сједињено али не сливено, и једне воље и Божанства.

Имајући срце целомудрено и разум целомудрен, ти си проповедао
о не мешању, нити измени, нити сливању, у две сје-дињене природе,
једном и јединородном Христу, оче свеблажени.

Просветљен просвећењем од Светога Духа, ти си велико
Несторијево безумље разорио, који је проповедао о сједињењу дејства
и воље обе природе у Христу.

Учење Пира си спалио огњем твоје науке, који је одбацио да у
Христу има две воље, због две природе, и да има два дејства, оче
преподобни.
Богородичан: Украсила си се више од ангелске лепоте, јер си родила,
млада Дјево, њиног Творца и Господа, из твога пречистог тела
оваплоћенога, а он избавља све који га славе.
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Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат..
Неверници неће видети славу твоју Христе, него ми, о,
Јединородни, јер си ти блистање славе Очевог Божанства, и зато ти
Човекољубче певамо од ранога јутра.

Гроб Живота и светог васкрсења си несусталом љубављу пазио, и
отуда си тајне боговиђења захватао и вернима их, свети оче, као
светлост раздавао.

Искрено си заволео јединога Благога, јер си запаљен духовном
зраком, заволео њега као извор непропадања, и да га спознаш си жудео.

Као живи и духовни храм Божији си постао, јер си за све земно
умро, али си зато оче преподобни изобилну трпезу Бога-Речи стекао, и
светило вере.
Богородичан: Неизрециво си родила Богомати и Увекдјево, Христа у
две природе, како верујемо, као јединородног Сина Божијег, који је
беспочетан, али је и телесан постао.

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.

Богато се излила благодат Духа Пресветог, богомудри оче, у твоја
уста, зато је благовест твоје науке налик токовима река.

Као палма у дому Господњем си процвао, а науком као плодовима
добрим и чистим животом храниш срца, светитељу, свима који те са
вером славе.

Твојом науком је као живоносним оружијем умртвљен сабор
јеретика, а твојим речима је као мачем војска свирепих бого-
противника посечена и усмрћена.
Богородичан: Певамо Богородице о пречисто Рођеноме из тебе, јер се
њиме сви спасавамо од замке смрти и опасног греха, и избављамо се
од адових окова.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбраној..
Ти си се божанском ревношћу подвизавао и истину заповести

DAN 11.
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Христових проповедао; црквене законе си добро уредио, и свим
монашким обитељима предао, премудри међу патријарсима Јерусалима
свети Софроније. Свемудре речи си на светлост изнео, и ми који се
њима учимо теби кличемо: радуј се светла похвало православних.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи аврамскија твоја..
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.

Вољом са висине, ти си се јеретичким хулама супротставио оче
мудри, и победник постао, и радосно си кликтао: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.

Сав предан Богу, ти си летео изнад вртова испосништва, и засадио
си цветну леју поукама о врлинама, освештану Богом који је на
висинама.

Ти си се оче богомудри закону Христовом покорио, и твоја дела си
као богатство потребитима побожно разделио, и певао си: благословен
си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Ти си Свенепорочна своју душу освештала и тело
предочистила, а наиласком на тебе Духа Светога, зачела си у своме телу
Силу Вишњега и бесемено га родила.

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

Миром благодати Духа си посвећен за јерарха и свештено-
служитеља, и био си архијереј тамо где се јавило Миро спасења, и
кликтао си свемудри оче Софроније: Господу појте дела, и величајте га
у све векове.
Славећи највећу Премудрост, ти си, оче славни, овенчан венцем
благодати, славом непролазном и богатством неодузивим, а премудрост
си као дар примио, и кликтао си: Господу појте дела, и величајте га у
све векове.

Ко свештенослужитељ, одевен у свештени чин и Божију правду,
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водио си, оче свеблажени, праведним речима и делима стадо
Владикино, учећи их речима: Господу појте дела, и величајте га у све
векове.

Узвишене лепоте и неизрециво је, теби оче, Бог-Реч са Оцем
беспочетни, речи подарио, да победиш криве речи и безумне језике
јереси, и да кличеш: Господу појте дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: Постала си свети и диван храм Бога-Речи, који сву твар
освештава, ти си и као гора богата и света, гора пресветла, Владичице
благословена, и једина најопеванија, зато теби Бого-мати певамо и
величамо те у све векове.

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

Поуке које долазе из твојих светих уста, богоречити оче, благодаћу
заслађују душе православних, и као саће изливају из себе лепоту бого-
познања.

Сада живиш у невечерњем месту на небесима, оче бого-речити, код
Владике свих и Цара, тамо где ликују ангели светли и војске
светитеља.

Као ангел си провео живот на земљи, оче, и ангелског блаженства
си се удостојио на нбесима, зато тамо моли Христа, да се спасемо сви
који ти певамо.

Као мирисни пехар, и као посуда алабастра, тако су твоја уста,
богомудри оче, пуна премудрости као скупоцене нардове ароме, и
твојом науком си као мирисом помазао свето тело Христово.
Богородичан: Као лаки облак, на којем седи Господ, видео је тебе
Дјево Исаија, и оборио је све рукотворене идоле, а своје бого-познање
је објавио свима који ти певају.

DAN 11.
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Месеца марта 12. дан

Спомен преподобног оца нашег Теофана из Сигрије,
исповедника;
Спомен Симеона новог богослова;
(нема службу у минеју)
Спомен светог оца Григорија Двојеслова
(нема службу у минеју)

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

Богомудри оче Теофане, назван си истоимено са Христовим
богојављењем; ти си његове живоносне стопе следовао, и красоте овога
живота напустио, надом у њега надземно красног за киме си жудео, и
пошто си по његовој светој вољи живео, он те је као изузетног обожио.

Богомудри оче Теофане, ти си горчину прогонства и боравка у
заточењу трпељиво поднео, и због светих икона ниси своје тело
поштедео, свехвални, јер си бесом Лава заточен, када си његову науку
као лудост изругао и безумне помисли и разум погубни.

Заслуженом наградом за твоје патње, Даваоц добара те је богато
обдарио, јер ти је, свеблажени, дао силу да демоне одгониш и болести
лечиш, и удостојио те неизрециве радости, да се радујеш тамо, где су
војске ангела, и заувек гледаш лице Сведржитеља.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Радуј се носиљко светлог Божанства и пресветли свећниче, Пресвета
Богоневесто, јер си нама засијала Светлошћу из твога пречистог бока,
и просветила си све крајеве света и обасјала својом добротом. Радуј се
Чиста, почетку нашег спасења. Радуј се јер си дивно говорење и
слушање о теби свима који се у тебе надају.

Крстобогородичан:
Подобан, тај исти.
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
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На јутрењи

Канон чији је акростих: Теофан пева о теби Теофане. 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.

Следовао си оче за Богом, који се телесан јавио, јер си побожношћу
горео, и од њега си позив примио, јер си му по његовом промислу
заиста истоименит и пра-сликован.

Благујеш код твога Владике за којим си жудео, јер си љубав овог
света превазишао, и сјединио се са љубављу Божијом, зато си и лепоте
овог живота сматрао за ништавно, свеблажени оче.

Насрнуо је попут звери Лав, гонитељ изабраних, јер није подносио
да гледа поштовање Христовој икони, а са њима је и тебе Теофане на
прогонство осудио.
Богородичан: Њу тајанствено називамо као двери, кроз које си ка нама
Господе сишао, и кроз које си као исток и сунце и светлост нама
заблистао, двоструке приороде: као Бого-Човек.

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.

Показао си се пун божанске светлости, Теофане, и љубављу
сједињен са Богом кога си желео, зато твој славни спомен, оче
блажени, прослављамо.
Одрекао си се наредбе неверног Лава, а побожно си се држао црквеног
предања, зато те је Христос прославио чудесима.

Укрепљен надом и вером оче преподобни, ти си немоћ твога тела
душевном снагом си утврдио, и Богу си своје тело на послушање
покорио.
Богородичан: Који ме је као човека на почетку од праха створио, Тај
се ствара у твоме телу ради мене, Свенепорочна, да би стари човеков
пад иправио.

DAN 12.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудристи..

Жудио си за љубављу Исусовом, и зато си све сласти и животне
жеље одбацио, и у монаштву си на земљи као небески ангел поживео,
па изливаш оче преподобни дарове чудеса; зато те на твој светли и
свети празник са вером хвалимо, и сложно ти кличемо: богоносни
Теофане, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са
љубављу славе спомен твој.

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

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

Песма 4.
Ирмос: 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.

Небеско станиште је теби као страдалнику спремљено, оче славни,
и са земље си радосно прешао у тамошњу скинију, кличући твоме
Владици: слава сили твојој Господе.

Овенчан си богоносни и блажени оче постао, јер се ниси свете
иконе Христа одрекао, него си јој се клањао и кликтао: слава сили
твојој Господе.

Противећи се наређењу невернога мучитеља, овај преподо-бни за
своју телесну немоћ није марио, него је своме Створитељу кликтао:
слава сили твојој Господе.
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Узвишен си по твојим чудесима, оче богоносни, јер те је Христос
тиме наградио за твоје патње, зато светитељу као из извора изливаш
исцелења болеснима.
Богородичан: Само си се ти показала узвишенија од ангела, јер си
родила Бога-Реч као Ангела Великог Савета, а он просветљује све, зато
са вером кличимо: слава сили твојој Господе.

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.

Богословском науком је преподобни Теофан православно
проповедао о закону вере, и зато је Духом блистао.

По наредби Владике, ти си богомудри сваковрсно богатство раздао,
и за њиме си, свехвални, у сиромаштву следовао.

Имајући своју душу по лику Створитеља, ти си се светој икони
Владике клањао, и са љубављу си је целивао.
Богородичан: Светлост надвремену си нама у времену, Богомати,
родила, и све у тами живота, и цео свет си њиме просветила.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти согласом..
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.

Упути на врлине живот мој, оче преподобни, и твојим молитвама
ми поравнај стазе испосништва, оче блажени, и удостоји ме оче, да бих
по њима смело и право ходио.

Целомудрено си свој живот прошао, оче преподобни, са мудрошћу
коју си имао, одлучно и праведно, и окружен врлинама био си украшен.

Храбро си пошао на мучење Теофане, јер си славио иконе Бого-
матере младе Дјеве и мученика, и тиме си се својим прогонитељима
успротивио.
Богородичан: Тебе је сву освештао Свети Бог-Реч, јер се у твоје свето
тело Богородице неизрециво уселио, зато га моли да се спасу слуге
твоје.

DAN 12.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..

Са небеса си божанско откривење примио, и хитро си од сујетног
живота побегао, и осамивши се, свети Теофане, задобио си дар да
чиниш чуда и достојанство пророштва, јер си се богатства и брака
одрекао.

Икос:
На земљи ти ништа није било важно, јер си радосно за Христом

пошао који те је позвао, и његов јарам си на своме рамену усрдно
носио, и одмор си својој души нашао; њега и мени бедном и покајаном
низпошаљи, који обећавам а никад не испуњавам, него још се бавим
животним стварима, и чудим се: како си ти све то избегао, и супруге
и богатства се лишио?

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.

Лик и подобије који си примио, ти си твојим светлим животом оче
сачувао, обострано га украсио, кличући: благосло-вен си у храму славе
твоје Господе.

Себе си оче венцем исповедника украсио, јер си на делу науку
безбожника изобличио, а верне си поучио, кличући: благословен си у
храму славе твоје Господе.

Одлучно и храброг срца ти си, оче, телесне патње стрпљиво
поднео, и своме Владики си благодарно кликтао: благословен си у
храму славе твоје Господе.
Богородичан: Теби као Пречистој Богородици и царици свега
створеног, сви верни певамо, и радосно ти кличемо: 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.
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Видећи, оче блажени, мучитељ Лав твоје противљење, на горко
прогонство те је свезлобник осудио, а ти си све претрпео и радосно
певао: благословите сва дела господња Господа.

Знајући да почаст икони прелази на њен прави лик, ти си на
стратиште похитао, као страдалник за веру, али си победник постао и
венац примио, кличући: благословите сва дела господња Господа.

Уместо земног шатора, теби је Господар свега небеску скинију
подарио, а уместо тескобе, ти си радост рајске ширине нашао, и са
мученицима кличеш: благословите сва дела господња Господа.

Обасјан си блажени Теофане светлом духовним од Духа Божанс-
кога, па зато сада изливаш исцелења свима који ти са вером притичу,
и твој свети кивот са љубављу поштују и кличу: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Онај који божанском силом све створено држи и свиме
управља, држан је Пречиста ка мало Детенце на твојим рукама, мада
је Увекпостојећи и Сапрестолни Оцу и Божанскоме Духу, а ми њему
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 своје богатство си разделио убогима, оче богоносни, и што је
праведно си јавно примио од Онога који је у теби заблистао, и уместо
трулежог пожњео си оно што вечно остаје.

Силом Утешитеља исцељујеш болести, оче свеблажени, и његовим
дејством, светитељу, и демоне огониш, зато верни видећи то, тебе
богоносни славимо.

Твој светли дан престављења, оче богомудри, све верне позива у
заједницу освештања, зато га сада и ми, светитељу, радосно славимо.

Дао си богомудри оче Теофане неограничено дар, песнику твоме
Теофану, исте нарави и истог имена, да ти усрдно испева речи похвале,
по твојим богоугодним молитвама оче свеблажени.
Богородичан: Закон похвала је слабији од твоје божанске славе, Дјево,
али као блага и милостива, прими похвалу од оних који ти певају, и
узврати очишћењем њиних грехова, Богоневесто.

DAN 12.
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Месеца марта 13. дан

Спомен преноса моштију светог оца нашег Никифора,
патријарха Цариграда.

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

Као из духовног облака, захватамо воду твоје премудрости, јер као
извор изливаш целом свету науку православља, од које верни
блаженство захватају, а од поплаве јеретичке се као од воде у Мерри
гнушају.

Твоје чисто тело лежећи у гробу није иструлило, него је
свеблажени Никифоре цело нађено, па је побожно пренето, на радост
православних, који су тебе, богомудри оче, због тога прославили.

Делима си постао храм Божији, и тебе је свети храм звани
апостолски примио, оче свеблажени, а после твога светог погреба,
погребене су све смрадне јеретичке хуле од којих си цркву брнио.

Слава и сада, богородичан:
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:
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!

На јутрењи

Канон, дело Игњатијево. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије, појим пјесањ Христу Богу..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.
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Мене држи грех као у гробу, а ти ме по твојој бесмртној вољи и
по твоме милосрђу подигни својом руком, и оживи ме Милосрдни, јер
си ти Свемогућ.

Стекао си савршене четвороструке врлине, којима си као на кочији
подигнут оче богоносни, и због својих дела си доспео до боговиђења.

Ти си окусио непропадиви живот, јер си из чаше божанске пио
пиће трезвености, и зато си оче преподобни постао станиште Божије
мудрости.

Руком насилника си био отеран са престола, од славе, и од пастве
твоје, али си сада ушао у ограду, заштићен од јереси као од разјарених
звери.
Богородичан: На реч си зачела Бога-Реч и неизрециво га родила, и
после порода си мимо природе и речи, девствена као и пре порода
остала.

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

Заштићен оружијем крста, ти си тај божански знак Владике
насликао, и клањао се њему побожно, следујући отачким предањима.

Паства је тебе желела за пастира, јер си њих по имену знао, и
вукове си одгонио вером као штапом, зато теби светитељу верни
притичу.

Као што је некада израиљски народ пренео тело светог Јосифа
целомудреног, тако сада црква Христова прославља кивот са твојим
моштима.
Богородичан: Ти си Богородице храм и свето станиште Бога-Речи, зато
ми буди Увекдјево очишћење од грехова.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Овенчао си цркву победама, јер си одагнао обману неверја, и
постао си прави победник, па освештаваш све крајеве света, преносом
твојих светих моштију, оче преподобни; зато моли Христа Бога, да нам
подари велику милост.

DAN 13.
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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: Услишах Господи славноје твоје смотреније..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам
Човекољубче, несхватљиву силу твоју.

Твој гроб је постао ковчег и светиња, из којег као из извора
захватамо исцелења, такав је постао твој кивот свима који те славе.

Ти си одагнао јереси, а паству си безбедно оградио, и твојом
светом науком си је утврдио.

Како доликује поштујемо твоје мошти, оче блажени, као сасуду
светог мира, јер мирис живота изливаш свима вернима.
Богородичан: Ти си Дјево као духовни рај, јер си Христа као дрво
живота у своје тело примила, зато тебе хвалимо и прослављамо.

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

Противници су обрукани, и са њима вође јеретика нечасних,
гледајући твој кивот, оче богомудри, којем се са вером клањају и цар и
цела паства твоја.

Твој свети кивот, као страшни бич, одгони демоне и духове злобе,
и твој кивот односи Никифоре над њима победу, јер је свету славу од
Бога примио.
Као у топионику савести, огњем Духа запаљен, тебе је оче због вере,
сјајним као злато учинио, јер си ти јеретичку гадост изобличио.
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Богородичан: Украшена си Пречиста наиласком Пресветога Духа, па си
Бога својим грудима дојила, и њега у наручју држала, који цео свет
својим рукама одржава.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Због вере си страдања претрпео, и због светих отачких предања си
и прогонство поднео, али си тиме превелику славу стекао.

Твоја тврда вера и противљење поколебала је чак и безумне
мучитеље, а ти си постао огњени стуб свете цркве, оче блажени.

Светлије од светлих бисера и драгог камења, мудри, твоја црква је
окићена твојим гробом и твојим моштима, и украшена венцем
православља.
Богородичан: Због неизрецивог начина рођења из тебе, светски и
ангелски језици те поштују, и као узвишенију од свих створења те
Владичице прослављају.

Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..
Хор патријараха твоју свету успомену, хвалама и песмама поштују, свети
Никифоре, примивши славни твоју душу по престављењу. Зато данас
часна црква величајући Христа Цара, слави јединог Човекољубца.

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.

Силом Божијом је сачувана и твоја погребна одећа блажени, а и
твоје кости по Божијој вољи нису се разишле, него одгоне зле намере
духова нечистих, зато ми кличемо: благословен си Боже отаца наших.

Народ се скупио, и побожни цар и великаша мноштво, па дигоше
твој славни ковчег на рамена, богоугодни оче, и као пресвети кивот га
примају на дар и певају: благословен си Боже отаца наших.

Свети храм ученика Бога-Речи нека прими са вером саговорника

DAN 13.
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апостола, суграђана мученика, и равног са патријар-сима и друга светих
отаца, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Видео је Мојсеј купину несагориву која је давно на
Синају горела, Мати Пречиста, а она је била пра-слика твога крила, јер
си Огањ Божански зачела а ниси изгорела, него си родила Творца
светлости: Бога и Човека.

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

После многих олуја ти си оче у луку живота пристао, и вођен
ветром Светог Духа, и терет си добар неоквашених ногу спасао, и сада
си у вечној тишини и блаженству.
Верни народ видећи твој кивот, како га је нови жртвеник примио, у
којем се са вером приносе свете жртве, и у њему мошти свештене, Бога
чудотворца је величао.

Веома се радује разумно стадо, и света војска монаштва празнује,
као и верни и побожни цареви у порфири, и свако весело слави
пренесење твојих светих моштију.
Богородичан: На реч си бесемено зачела у твоме телу Бог-Реч, који је
све на свету речју створио, Богородитељко и Пречиста Дјево, и
неизрециво си га родила, а ми га у све векове величамо.

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.

На твој празник и због твога страдања, оче, скупа се радује и
мноштво ангела, и благодарно славе Пресветога Духа, и мир нам са
небеса моле, јер ми са вером прослављамо мошти твоје.

Благодат из твојих моштију, нека буде као свети лек за немоћи
наше, а молитва свехвални оче, пут ка Богу и вођа, за све који са
љубављу тебе, блажени оче, славе.
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Најмоћнијим победничким оружијем, заштити верне Све-царе, и
твојом руком помогни народу нашем против безбожника, као тврди
темељ вернима, а ради молитава овог преподобног, сачувај све
православне.
Богородичан: Као моћну заштиту, наду и бедем и котву и јаку
покровитељку и необориву тврђаву и пристаниште без бура, и једино
уточиште Пречиста, стекли смо те сви, и тобом се спасавамо,
Свеопевана.

DAN 13.
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Месеца марта 14. дан

Спомен преподобног оца нашег Венедикта

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

Из вере и љубави ти си се оче преподобни, још из младости од
света одрекао, и радосно си за разапетим Христом пошао; многим
подвизима си тело умртвио, и благодат исцелења изобилно примио, да
уклањаш сваку немоћ и да одгониш зле духове, веома дични оче.

Постао си украс монаштва, и окупио небројено мноштво да хвали
Господа, преподобни Венедикте, и све си их ка небеској стази водио,
јер су послушно следовали твојим светим поукама, и угледали се на
твој врлински живот; са њима те радосно славимо оче, и твоје свето
престављење.

Исто као у давнини Илија, и ти си оче са небеса кишу молитвом
низвео, и учинио да посуда излива уље, а мртвога си васкрсао, и многе
друга чудеса си учинио, у славу Спаситеља и Бога свих, зато твој
славни спомен са љубављу празнујемо, преподобни Венедикте.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Ти си Пречиста радост свима тужнима, и понижених заступница и

убогих хранитељка, туђинима утеха, а палица слепима, посета немоћ-
нима, покровитељка и заступница, обремењенима, помоћница сироча-
дима, Мати Бога вишњега, зато похитај и моли се да се спасу слуге
твоје.

Крстобогородичан
Подобан тај исти.
Гледајући, Пречиста, Творца свега како је многе муке претрпео и на
крст уздигнут био, јецала је и говорила: разапети Господе, Сине и Боже
мој! Хтео си Владико да даш почаст своме створењу, па зашто трпиш
срамоту телесну? Слава великој доброти твојој и твоме снисхођењу,
Човекољубче.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Приносим песму мудроме Венедикту. Дело
Јосифа. Глас 2.
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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.

Моли се оче преподобни, да могу са усрђем и достојно опевати
твој спомен, и да добијем, Венедикте, од свих грехова избављење.

Још од младости си свој монашки крст узео, и за Сведржи-тељем
пошао, тело своје си умртвио, и зато се оче преблажени вечног живота
удостојио.

Покоран Божијем закону, ти си подвигом уздржања страсне жеље
увенуо, и зато се благодаћу бестрастија обогатио.
Богородичан: Због тебе смо се обогатили непропадањем, Богороди-
тељко Пречиста, зато ти кличемо обрадована „радуј се“, свих препо-
добних и праведних украсе.

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

Испуњен водом живота од Божанског Духа, оче богоносни, и твоја
душа излива реке чудеса, и исушује поплаву болести.

Пресељен си на ширину раја, оче свеблажени, јер си узаним путем
прошао, а замке демона и неподобна дела си притеснио.

Потоцима твојх суза заливен, ти си Венедикте као плодна воћка
добар и свети плод врлине принео, и Божијом благодаћу творење
чудеса.

Богородичан: Једини Благи је оваплоћен и кроз твоје тело дошао
Свенепорочна, и виђен је као савршен Човек; зато га моли да се спасу
који ти певају.

Сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Богоугодно си живот у монаштву провео, и у врлинама си поживео,
благодат исцелења си Венедикте примио, зато си велика чудеса чинио;
свету обитељ си окупио, и мноштво спасених си, оче, даровити Господу

DAN 14.
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привео; слава Богу који те је просветио, слава јер је твој свети спомен
прославио.

Слава и сада, богородичан:
Твоје свете руке, којима си Створитеља носила, Дјево Пречиста,

због своје доброте оваплоћенога, пружи их и умоли њега, да избави од
искушења, страдања и невоља, све који тебе са љубављу хвалимо и
кличемо: слава њему који нас је рађањем из тебе избавио.

Крстобогородичан:
Код тебе на крсту од безаконика разапетом и од војника копљем у
ребра порободеном, Пречиста је горко јецала и о твоме великом
страдању и трпљењу говорила: слава твојој љубави ка људима, слава
доброти твојој, слава теби, јер си смрћу својом људе обесмртио.

Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи услишах и ужасохсја..
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.

Самог себе си за страсти и за овај свет разапео, богомудри оче
Венедикте, и тако си угодио Христу, који је својевољно руке на крсту
раширио. Њега моли да спасе душе наше.
Подвигом уздржања си оче преподобни своје тело умртвио, а молитвом
си и миртве подизао, а чудом си одузетом ходање подарио, и сваку
болест си оче исцељивао.

Твојом живоносном науком си усахле и жедне душе, оче
преподобни, роднима учинио, са духовним плодовима, и још си оче
богомудри и боговидац постао; свети украсе монаштва.
Богородичан: Као роса на руно, Пречиста, тако је у твоје свето тело
оваплоћени Бог-Реч сишао, и горку зиму је уклонио.

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

Молећи оче преподобни, милостивог Бога, ти си као и Илија велику
чинију са уљем испунио, и тиме си све присутне задивио.
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Као чист душом, ти си имао бого-виђење, и видео си цео свет, како
је једним светлом обасјан, од Бога којег си славио, свеблажени
Венедикте.

Од Христа си примио чудодејства, па си молитвом учинио да вода
потече, преподобни оче, зато моли првог Подвижника, који је уз тебе
Венедикте био када си проповедао и чудеса чинио.
Богородичан: Он који живи на небесима, својом вољом се уселио у
твоје крило Пречиста, да би од нас начинио домове Тројице, који тебе
као Богородицу, Пречиста, проповедамо.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Обасјан просвећујућим Духом, ти си таму злих демона одагнао,
чудотворче Венедикте, зато си свето светило монаштва.

Веома је славно твоје житије, блажени, и веома светли и частан
твој живот, због тога си привукао стада монаштва, жељних за
спасењем.
Постао си житељ небескога царства, богомудри Венедикте, зато се
моли да га и ми добијемо, који тебе увек и са вером славимо.
Богородичан: Из твога тела је заблистало незалазно Сунце правде, и
све верне је обасјао, Богородице, и свеопевана Дјево.

Кондак, глас 6.
Благодаћу Божијом си се обогатио и делима си утврдио свој

монашки призив, и постао си свети Бенедикте, угодниче Христа Бога,
у молитвама и посту, испуњен давровима Духа Божијег. Постао си
болеснима исцелитељ, и ђавола изгонитељ, и брзи помоћник душама
нашим.

Песма 7.
Ирмос: Вјетији јавишасја отроци..
У давнини су деца постала мудрија од говорника, јер из богоугодне
душе благосиљаху устима и певаху: најсветији Боже наш и отаца,
благословен си.

Одбацивањем страсти, ти си стекао живоносну умртвљеност тела,

DAN 14.
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зато си удостојен да мртве подижеш, блажени Венедикте, који кличу:
благословен си Најсветији Боже отаца наших.

Здивио си мноштво врних, јер си као Илија велики учинио твојим
подвизима оче преподобни одбрану монасима, и да увек бораве
ограђени твојим молитвама, оче свеблажени.

Смилио је безумник да те злим чаробњаштвом оче усмрти, тебе
који си чуван руком Божанског Сведржитеља, али су ови неразумни
постиђени и изобличени, јер си Венедикте имао предсказање о томе
неделу.
Богородичан: Исцели ме Дјево од страсти моје душе, јер си
неизрециво зачела Извор бестрастија, и дај ми кишу покајања, и
обезбеди ми небеску утеху, Богородице Пресвета.

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.

У име Христово ти си над пропадивим страстима царевао, оче
Богомудри, и удостојио се живота у небеском царству, са свима који су
богоугодно поживели, и Свевидећег Бога заволели.

Бог прима твоје молитве, па је оне у оскудици због тебе даривао,
јер тебе је Узрочник живота још на земљи чудесима веома прославио,
Венедикте трипут балжени.

Украшен лепотом светих врлина, ти си се у красну палату
преставио оче, да боравиш са Богом, и да се његове божанске лепоте у
бескрајне векове наслађујеш.
Богородичан: Гле, Рођени из тебе је, као што кличе Исаија Пречиста,
постао Дете и Син Вишњега је виђен и као твој Син Дјево, а он је
усинио код небеског Оца све који тебе прослављају.

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.

Поста си као велико сунце, које обасјава творевину дивним чуде-
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сима и сјајем врлина, оче богонсони, зато славећи твој спомен стварно
блистави, и ми обасјавамо оче чула својих срца.

Тебе дан и ноћ хвале монашка стада која си окупио, јер код себе
имају твоје тело, које богато излива реке чудеса, богомудри оче, и
стално обасјава њихове кораке.

Више од сунчаних зрака, заблистао си оче, јер си Божије заповести
испунио, и у Светлост незалазну се преставио, зато се моли за опроштај
грехова свих који те са вером славе, увек слављени Венедикте.
Богородичан: Дјево и Родитељко Светлости, одагнај страсти из моје
душе, и даруј ми да чисто видим Владичице, спасоносну лепоту
неизрециво Заблисталога из твога пречистог тела, на просветлења свих
народа, Дјево свеопевана.

DAN 14.
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Месеца марта 15. дан

Спомен светог мученика Агапија и са њим још шест мученика

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

Седам мученика за Христа на броју, ви претње мучитеља и сурову
смрт нисте ниушта сматрали, него сте смели и одлучни остали, храбро
сте се у противљењу држали, и као победници се у славу оденули, зато
сте са свима праведнима убројани; са њима вас увек хвалимо и
прослављамо.

Мучениче и страдалниче Агапије, ти си највише заволео и желео
Христа као извора добара, зато си похитао да испијеш чашу мука,
призивајући свето Име живога Бога, О, твога јунаштва! О трпења твога!
Због тога си удостојен славе, и светлости вечне.

Мученици блажени, ви сте себе својевољно на жртву предали, и
земљу сте својом крвљу освештали, а одласком из овог света сте ваздух
обасјали, па сада на небесима живите, зато се код Светлости незалазне
за нас увек молите, боговидиоци свети.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Тебе молимо Пречиста, заступницу нашу: не презри нас до краја нити
да пропаднемо ми слуге твоје када смо збуњени у невољи, него похитај
да нас избавиш из садашњег гнева и невоље. О, богорадована Пресвета
и Чиста, ти си наш бедем и помоћ необориви.

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?

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Приносим песму седморици мученика. Кир
Јосиф. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.

Ви сте мученици у небеским становима, зато удостојите
просветлења нама који вас на земљи хвалимо.

Ви сте куле цркви постали, јер сте зидове идолопоклоњења
разорили, најхрабрији страдалници Христови.

Коснут љубављу према Владики свију, мучениче дични Агапије, ти
си радосно за њега и у смрт отишао.
Богородичан: Најсветлијим Зраком, Који је из тебе Дјево заблистао,
просветли зенице моје душе, да бих знао да те прославим.

Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јако Господ..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.

Запаљен огњем љубави ка Христу, ти си својом крвљу проливеном
погасио разбуктало огњиште скверног идолопокло-њења, мучениче
Агапије, зато те хвалимо.

Ви сте блажени постали као оружије које благодаћу сече таму
демона, а сада сте радосно убројани, у мноштво небеских сила.

Животни пут сте храбрим мучеништвом завршили, и у небеско
царство сте достигли, јер сте своја тела одбацили, а тамо сте мученици,
обожени живот примили.
Богородичан: Познали смо јављенога Своритеља, у телу попут нашег,
из твога светлог тела, Мати и Увекдјево, који се из милости и милосрђа
оваплотио нама, који теби певамо.

Сједален, глас 8.
Подобан: Воскресе..

Чета седморице светих мученика, храбро је пострадала за Божанску
Тројицу, али су благодаћу погубили мноштво духовних противника, и
убројани су у небројено мноштво духова и сила; ради молитава ових
мученика помилуј и нас, Човекољубче.

DAN 15.
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Слава и сада, богородичан:
Од сваке опасности и злобе човечије спаси нас Пресвета Дјево, јер

си нам ти покровитељка и заступница, свима који ти притичемо, и
рођеноме из тебе, Богу нашем; њега моли Богомати да се изавимо од
невоља и очаја.

Крстобогородичан:
Неокаљана као јагње, гледала је Јагњета и Пастира на крсту

разапетога и јаукала: Чедо моје, какав је ово чудан и неочекивани
призор? Како си ти, Животе свих, на срмт као Човек осуђен? Али
васкрсни из мртвих тридневно, Речи Божија, као што си казао, да бих
се радовала и да бих те славила.

Песма 4.
Ирмос: Из гори приосењенија Слове, пророк јединија..
Божијим промислом је угледао пророк, твоје вољно оваплоћење
Речи Божија, из једине Богородице, као из осењене горе, и са
страхом је прославио силу твоју.

Веома си Христа заволео, и његовом страдању си храбро следовао,
и својевољно си као јагње жртвован, Агапије велико-мучениче дични.

Усрдно сте сами под мач отишли, мученици свети, и потоцима
своје крви сте одећу заруменили, и у њој однути на небесима живите.
О, велике ли и топле ваше љубави као Богу! Због ње сте се потпуно
самих себе одрекли, и сурову смрт сте поднели, али сте се бесмртности
удостојили.
Богородичан: Као миро си примила у своје тело Бога-Реч, нескверна
и Пречиста, а Он цео свет од смрада свих грехова очишћава, зато тебе
са вером славимо.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија боговједенијем..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

По делима љубави а и по својем имену био си такав, славни, и
пострадао си за љубав Свецара Христа Бога нашега.

Наредбу злога мучитеља сте погазили свети мученици, и постали
сте Христови војници, и тако сте војске демона погубили.
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Светим подвигом сте мученици оборили дрскост безако-ника, и
венцима бесмртности сте овенчани од Христа.
Богородичан: У песмама светим прославимо верни Богородицу,
говорећи јој: радуј се двери, кроз које је само Господ прошао.

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.

Са двојицом Александара, опевајмо двојицу Дионисија, и славног
Агапија, Тимолаја и Ромила, јер су јуначки пострадали, а таму
демонску су уништили.

Мученици изливају реке исцелења, и страсти свих на земљи
светињом чисте, због тога радосно и са вером похвалимо њине врлине.

За веру су свети подвиг завршили, за веру су руком свога
Створитеља овенчани, седморица мученика, и небески грађани, који
стоје у истом реду са ангелима.
Богородичан: Увенули су вртови безбожника, Свенепрочна, због Онога
кога си ти изникла, зато искорени демонску злобу изниклу у мени,
Богоневесто.

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

Сами сте себе својевољно на жртву предали као јагањци, и нисте
се од мука поплашили, свехвални ратници, него сте радосном душом
кликтали: благословен си Боже отаца наших.

Обасјан љубављу Владике свију, ти си мучениче Агапије, свој врат
савио под мач, и убројао се у војску мученика, кличући: благословен си
Боже отаца наших.

Као седмокраки свећњак светлите у дому Господњем, мученици
славни, и цео свет обасјавате, кличући у светлу благодати: благословен
си Боже отаца наших.
Богородичан: Мене, свезаног оковима неизрецивих грехова, ослободи
Свенепорочна, и подари ми кишу суза, да бих опевао Заблисталога из
тебе: благословен си Боже отаца наших.

DAN 15.
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Песма 8.
Ирмос: На гори светој прославаљшасја и в купиње огњем..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.

Руковођени Духом Светим ви сте лекари разних болести постали, зато
све наше немоћи исцелите, да бисмо хвалили и славили ваш свети
спомен.

Заволео си Бога, јер је он заволео тебе, зато када си свети подвиг
завршио он те је привео међу исте ревнитеље, у небеске станове,
Агапије.
Уз помоћ и љубав Владике, савладали сте насиље обманутога, и зато
сте украшени славним победама, и у небеском одморишту живите,
мученици Господњи.
Богородичан: Исцели од страсти срце моје, јер си Извор бестрастија
родила, и упути ме светом животу, да бих те заувек славио као Матер
Спаситеља.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

 Украшени светом лепотом мучеништва, ви пред Господем стојите,
и са њиме се, страдалници, заувек радујете.

Војске ангела су вас примиле, мученици, јер сте се одпрегли од
својих телеса, и отишли сте ка небеском граду, и ка незалазној
Светлости.

Не престајте да помињете код Бога, нас, који данас служимо ваш
свети спомен, мученици славни.
Богородичан: Мене помраченог небригом за спасењем, обасјај
Свенепорочна светлошћу покајања, да бих певао и славио твоју
узвишеност.
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Месеца марта 16. дан
Спомен светих мученика Савина и Папа

На Господи воззвах.., стихире, глас 8.
Подобан: Что ви наречем..

Како да те именујем, Савине? Као војника силног цара и Бога? Јер
си злобу демона храбро уништио, и као духовно светило сада блисташ,
као најјачи погубитељ идола, и као усрдни подвижник и за веру
закониту страдалник, а ти се моли за спасење душа наших.
Како да те сада назовем Савине? Јер када си притешњен мукама, ти си
излио реку воде живота на ширину духовну, и непресушно наливаш
чашу исцелења и светог пића, које си свето излио, као чудотворац
истинити, једнак са бестелеснима, а ти се моли за спасење душа
наших.

Како да те објавим, светитељу? Као путовођу залуталима? Или
молитвеника грешнима? Или истинитим лекарем свима у тешким
невољама? Као мирисни и свети крин из раја? Као вођу мученика и
храброг подвижника? А ти се моли за спасење душа наших.

Слава и сада, богородичан:
Коме си постала налик моја бедна душо, јер ти никада не мислиш 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.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Са љубављу хвалим страдалника Савина.
Кир Теофан. Глас 8.



110

MINEJ MART

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.

Док сада богомудри Савине благујеш са мученицима благујеш у
непролазном и обоженом животу и недокучивим добрима, моли се за
спасење свих који те хвале.

Себе си посветио Христу као жртву хвале, и удаљио си се на
трпељиво страдање у пустињама Савине, учећи се испосничким
подвизима.

Духовним цветовима си се насладио и постао си као рај украшен
врлинама, а када те је мученички мач посекао, ти си жртвена трпеза
за Бога постао.
Богородичан: Удаљена је смртна туга, јер је Бог у ипостаси као живот
из твога тела неизрециво прошао, и нашу природу је Дјево обновио.

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.

Твоју чисту душу си храмом учинио, и у њу си Бога примио, јер си,
Савине, храмове демонске оборио. (два пута)

Због своје милости си милост код Бога стекао, и на његова
страдања си се угледао, јер је и тебе твој ученик издао.
Богородичан: Родила си, Владичице, Бога целог света, и зато си заиста
Богородица, и постала си од свих узвишенија.

Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Везан љубављу за Избавитеља, ти си многе и разне ране и пастње
претрпео светитељу, али си остао храбар и непоколебан; затим си и у
реку био бачен, и у њој си твој свети живо завршио, и богатство
скупоцено си свима предао, јер изливаш исцелења и ослобађаш од
патњи све који са вером теби блажени Савине притичу; зато моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова, свима који са љубављу славе
свети спомен твој.
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Слава и сада, богородичан:
Сва поколења људи славимо тебе као Дјеву и једину међу женама

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

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

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

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

Као јагње вођен си на жртву мучениче, без икаквог противљења,
попут твога Владике, и за њега си и смрт занемарио.

Украшен целомудријем, и тако живећи, ти си и кидање тела и ране
храбро трпео, и тако си Савине своје противнике победио.

Својим телесним удима, мучениче, ти си Христа прославио, и са
душама праведних ти си непролазну, божанску радост примио.
Богородичан: Уживајући Пречиста у твојим даровима, ми ти
приносимо благодарну песму, јер те познасмо као Богоматер.

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

Одбацио си болове кидања твога тела, свети Савине, и душу си
просветлио, и управио је ка истинитом божанском блаженству.
(два пута)

Да би стекао поток сладости, и непропадиву лепоту, мучениче,

DAN 16.
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блажени, ти си сваку пролазну лепоту у свету презрео.
Богородичан: Умртви Пречиста, моје страсне прохтеве, и избави ме
пропасти, и спасење ми кроз бестрастије подари.

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.

За привремено ниси марио, и као да си у туђем телу тако си ране
трпео, окивање, кидање и палење, али си и блажену смрт примио, и од
Христа си Саваине венац славе примио. (два пута)

Заиста се црква напунила Христове воде живота, јер се из дубине
речних вода тобом као изворем чудеса обогатила, и стекла је тебе,
Савине, као скупоцени бисер.
Богородичан: Поправила си пало биће, Рођеним из тебе, Богородице
Дјево, јер си родила Творца и Владику, који је наше немоћи понео, и
својим страдањем је нас смртне од пропасти спасао.

Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..

Божанска младицо, цвете неувели, грано многоплодна, Савине
богоносни, испуни небеског весеља све, који са вером успомену твоју
славе, и моли се непрестано за све нас.

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

Да би славу непролазну примио, ти си славу овог живота презрео,
ради славе Божије, тако си се својим мукама сладио, Савине, кличући
непрестано: благословен си Боже. (два пута)

Божанском вољом Владике, ти си гадост безбожија одбацио, а
изабрао си божанску мудрост Савине, певајући непрестано: благословен
си Боже.
Богородичан: Спасао је цео свет Богородце, божански Бог-Реч када се
у твоме телу оваплотио, зато њега славимо, а о теби певамо и кличемо:
благословен је, Пречиста, Плод твога тела.
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Песма 8.
Ирмос: Мусикијским органом согласујушчим, и људем..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.

Сав обузет суровошћу мучитеља, ти си љубављу Христовом
подигнут, и стекао си, Савине, небеску нестрадалност неодузиву, па
певаш песму Господу: тебе величам у све векове. (два пута)

Украшен си, мучениче, уздржањем, и обасјан лепотом страдалника,
и заблистао си као звезда свима који кличу: Господу појте сва дела, и
величајте га у све векове.
Богородичан: Заблистала си сјајем девства, и постала као облак
духовнога Сунца, Мати Божија, који је угасио пећ безбожног идолског
служења, зато њега величамо у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.

Жудњом за љубављу Бога свих, ти си речне валове савладао, и у
пристаниште непропадања си, мучениче славни, стигао.
(два пута)
Као темељ имао си веру Спаситељеву, и зато се насртаја безбожника
ниси уплашио, него си из дубине вода, ка спокојном небеском животу
похитао.
Богородичан: Имајући тебе као окриље и бедем, и као једину
заступницу и спасење, Пречиста, ми се увек избављамо од невоља и
грехова.

DAN 16.
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Месеца марта 17. дан

Спомен преподобног оца нашег Алексија, Божијег човека

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

Тебе смо препознали као човека Божијег, и називом и у ствар-
ности, јер си врлинама и неизмерном понизношћу заблистао, и тегобе
си на земљи стекао, али си верне чудесима уверио, зато се моли, да
душе наше добију мир и велику милост.

Жудњом за Богом која орошава тело, ти си Алексеје палење
телесних прохтева угасио, и палату земну си побожношћу за палату
небеску заменио, а тако и сласт телесну; зато си постао налик на
Божије ангеле, па се са њима моли, да душе наше добију мир и велику
милост.

Остао си незнан и вређан, светитељу, пред вратима твојих светих
родитеља, и слуге њине су те дуго времена понижавале; а када си умро,
јавио си се чудима које си чинио: болести си лечио и зле духове
прогонио.

Ако је субота или недеља, певамо и самогласно
Слава, глас 2.

Твој тихи, ћутљиви, незлобиви и кротак живот Христос Бог је
заволео, преблажени Алексеје, и постао си светило целом свету,
блистајући више од сунца, јер си супругу и привремено богатство као
прашину напустио, и у дому очевом си као незнанац живео, желећи
Јединога Христа, којег си мимо свих заволео, зато помени слуге твоје
код престола Свецара Христа Бога нашег, преподобни оче, и не престај
да се молиш за слуге твоје.

Слава и сада, богородичан
Подобан: Всехвалниј..
Излечи Пресвета, моју напаћену душу злим страстима, јер ти си
Христа, лекара свих, родила, који исцељује сваку рану; он је излечио
рањенога ђаволовом преваром, а нас је од смрти избавио.

Крстобогородичан:
Непорочна Владичица је као јагње гледала свога Јагњета на крсту,
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како нема вида ни доброте, и нарицала је говорећи: Тешко мени, где је
нестала твоја лепота, Најслађи? Где је твоја красота? Где благодат која
блиста са лица твога, Сине мој најдражи?

Тропар, глас 4.
Узвисио си се у врлини, и очистио разум, ка Жељеном и

Узвишеном си доспео; бстрастијем си свој живот украсио, и изузетни
пост си са чистом савешћу примио. У молитвама си био као бестелесан,
и заблистао си као сунце у свету, преблажени Алексије.
На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Тебе Божијег човека хвалим, блажени.
Дело кир Јосифа. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда..
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.

Најужим путем си ходао, твојим непорочним и преподобним
животом светитељу, и њиме си од младости ишао, зато рашири мој
притешњени разум, да бих те похвалио, јер си ти у рајској ширини
настањен Алексеје.
Самога себе си Богу потпуно предао, блажени, као да си ван тела и
овог света био, а богатство небеско и вечно си више ценио и обећани
вечни град Сион, него све овоземно и пролазно.

Ти си неплодност своје матере ослободио, јер си рођен богода-
ровани као Самуило, и у дубини срца свога си чисти страх Божији
зачео, а дух спасења си родио, врлинама и светом вером.
Богородичан: Божији и сабеспочетни Син је имао тебе Дјево као
узрок да постане подобан нама, јер је само тебе чисту, мимо целог
света нашао, зато ти сва поколења наша певамо и славимо те.

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.

Прожет жељом за чистотом, ти си палату на земљи за небеску

DAN 17.
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заменио, и љубав женину за најслађу љубав ангелску.
Животни метеж и терет богатства си оставио, и отаџбину своју си

напустио, Алексеје блажени, и на Христово сиромаштво си се угледао.
Сузама, патњама и уздржањем ти си светитељу што је добро

тражио, а када ти је дошло просветлење разума, ти си бестрастије у
срце своје примио.
Богородичан: Онај којег горе ангели не могу гледати, Пречиста, доле
се на земљи из тебе родио и виђен је као савршен Човек, да би
пропали свет обновио.
Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје..

Лепоту овог света си, преподобни Алексије, оставио, и пролазно
богатство си заменио за непролазно и трајно, зато те са свима светима
славимо, и твој спомен свечано празнујемо, молећи да твојим
молитвама, блажени, стекнемо велику милост.

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: 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.

Претрпео си понижење и просјак постао, и убог као Лазар, али си
блажени, себе и срце своје жудњом за Богом тешио, јер си богатство
небеско очекивао.

Живота без туге и у тишини си свеблажени Алексеје желео, и зато
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си само по једанпут у седмици јео, жудећи за оним што те очекује: за
непролазним блаженством.

Желео си славни да своје срце храмом Божијим учиниш, и зато си
заволео да у дому Богоматере увек боравиш, и да небеске лепоте
сагледаш.
Богородичан: Одојила си Дјево Даваоца млека, зато сада и моје гладно
и у тескоби насити бого-познањем и светим покајањем, молим те.

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.

Рекама твојих светих суза натапао си увек твоју душу, и принео си
заиста клас стоструки Бесмртном делатељу, добро узгајен.
Виђен си како се на земљи угледаш на живот бестелесних, твојим
превеликим уздржањем, оче дични, и усрдним молитвама, којима си
као светлом заблистао.

Твојим огњеним молитвама ти си смеће греха спалио, и стојањем
на бдењима ти си сваку страсну жељу успавао, а када си умро, ти си у
незалазну светлост прешао.
Богородичан: Онај који живи у светлости, у твоје свето тело се
Пречиста уселио, и пропали свет је од таме неверја опет обновио, а ти
га моли да просвети све који ти певају.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Као живи храм Божији, ти си постала Христово станиште,
неискусобрачна, али се објављује сакривено и прославља оно што се у
тајности крило.

Твоје молитве ка Богу, блажени, су као кадило угодно, а твојим
животом си, благодаћу Духа, срца верних окадио.

Светим животом си био украшен, и мада ниси желео, Христос те
је славни оче опет у отаџбину послао, а ти си се од привремене славе
склањао.

DAN 17.
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Богородичан: Творац закона природе је све створене обновио, када се
из тебе Пречиста Владичице неизрециво родио, и по својој неизмерној
милости је и мене обожио.

Кондак, глас 2.
У дому родитељском си био као странац, и уселио се у њега као

сиромах, а по престављењу си примио венац славе, показавши се диван
на земљи, Алексије Божији човече, радовање ангела и људи.
Икос:

Животом и поукама си себе украсио, а својим животом си цркву
Христову узвисио, па си и оца и матер, и цара и народ да прославе
Бога, а ти си делима сачувао лик Божији у себи Алексије преподобни
и заблистао си у свету твојим целомрдијем; зато благодат твојих
врлина обасјава све који са вером славе оче твој празник, јер си постао
и ангелима и људима радост.

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.

Претрпео си, оче преподобни, да седиш пред вратима родитељским
потпуно незнан, и подено си да будеш од њиних слугу вређан, много
исмејаван и ожалошћен многим понижењима.

Прохтеве тога тела си умртвио, док су те родитељи као сасвим
непознатог гледали, и природне осећаје си крио, оче преподобни, док
су те твоје несмотрене слуге презирали и вређали.

О, дивног ли чуда! Како си Алексије живео увек понижаван у
богатству неизмерног смирења? Како си претрпео поруге и грдње од
слугу твојих, светитељу, који нису спознали твој живот?
Богородичан: Постал си слушкиња велике тајне, Свенепорочна, јер си
Бога оваплотила, који је нас избавио од великих зала, зато тебе
величамо Пречиста, благословена и богообрадована.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја в Вавилоње..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.
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Раније непрепознат од твојих родитеља, у време твога упокојења си
им твоју тајну открио, и тако си пројавио славу Бога нашег, светитењу,
који је тебе достојно и веома прославио.

Господ те је великим гласом целом Риму објавио, као скривену и
пребогату ризницу, јер мада си бедног изгледа почивао, ти си све који
ти долазе даровима исцелења обогатио.

Кнезови народа и цареви се стекоше, и свештеници да прогребу
тебе блажени, али по Божијој вољи угледаше велико виђење, задивише
се чудесима оче преподобни, која си учинио божанском силом Духа.
Богородичан: Нас одавно пропале због преступа у рају, Човекољубац је
обновио, јер се непропадиво из твога девственог тела, Свенепорочна
оваплотио, и све је од рана греховних и трулежи, Богоневесто, избавио.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Син, Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.

Док си ношен ка гробу, ти си исцелења изливао, јер си од Бога
веома прослављен, блажени, тако су слепи светлост угледали, а од пре
неми проговорише, Алексије свеславни.

Када си лежао и када си на погребење ношен, ти си оче као сунце
чудима и исцелењима зрачио, и мрачне страсти одгонио, а демоне
спаљивао, и верне си просвећивао.

На твој погреб је дошао и први међу патријарсима, и цар веома
христољубиви, кнежеви, и стари и млади, и чете монаштва, по Божијој
вољи и освештаваху се додиром тебе, оче блажени.

Узнет си и ношен био на кочији врлина, и почиваш тамо где су
војске преподобних, где је сабор апостола и мученика, патрија-раха и
свих праведника. Са њима помени и нас Алексије, који те славимо.
Богородичан: Теби приносимо песму Гаврилову, Свенепроочна,
говорећи: Радуј се, јер си њива неорана; Радуј се, јер си од клетве
ослободила; Радуј се изворе воде живота, преподобних похвало,
Богородице Увекдјево.

DAN 17.
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Месеца марта 18. дан

Спомен међу светима оца нашег Кирила, архиепископа
јерусалимског

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

Заблистао си као звезда и верне обасјао, светлошћу твојих светих
догмата, и јереси си помрачио и коначно их победио, и као добри слуга
ти си примљени талант умножио, тако си богомудри Владици угодио,
зато си њему у руке твоју душу предао, Кирило богоблажени.

Твојом премудром науком, и сјајем твога живота ти си, дични, као
блистава звезда засијао у сред сабора светих отаца, тако си безбожног
Македонија снагом благодати савладао, а Свети и који све оживљује
Божански Дух показао је тога као безумног хулитеља и безаконика.

Ти си погубно мудровање најбезумнијег Манента посрамио јер си
га потпуно и најмудрије изобличио, као и његова нечиста учења и
лудости, зато си вођа учитеља, украс јереја и свети бранитељ Христове
цркве, и зато радосно славимо твоје свето уснуће.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Подари ми велико кајање као спасоносни лек, јер ти си родила Бога
мога и Спаситеља, и дај ми потоке суза и сећање на ужасни и страшни
час неумитног суда, те да избегнем ужасно мучење, и да твојим
молитвама Дјево, добијем божанску благодат.

Крстобогородичан, подобан тај исти:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње ужаснула
се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар ти овако
узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим твојим
чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам о Кирилу јерусалимском поглавару.
Дело кир Теофана. Глас 4.
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Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија рождејсја от Дјеви..
Ти си Рођени из Дјеве, без муке три пута потопио у дубину, душе
три стотине силних, па ти се молим, да мојим смртним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.

Своју душу си врлинама украсио, и пријемчивом за благодат Духа
Светога учинио, отуда си Кириле бездан премудрости отворио, а море
јереси си исушио.

Узвишенији разум од свих земних си Кириле стекао, и заједничар
духовних служитеља си постао; огњем твога бого-словља си сву
творевину јереси спалио, јер си будно црквено светило.

Угодним мирисом твојих проповеди, ти си неиздрживи смрад блата
јереси истоименог са лудилом далеко одагнао, и то си као пастир
прави учинио, и тако си Христов миомир постао.
Богородичан: Од блата страсти и од буре прохтева, од стрела лукавога
и од сваког напада противнога, спаси Пречиста Богоро-дитељко душе
свих који певају, о неизрециво Рођеноме из тебе, Свенепорочна.

Песма 3.
Ирмос: Јако неплоди роди от јазик церков..
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.

Блистајући од светлости духовне мудрости, ти си оче трипут сјајно
Божанство Тројице свима на земљи светло објаснио, и тако се народ од
мрачног незнања избавио.
Постао си свирала Пресветог Духа, богомудри оче, јер си разгласио
песму јављања Христовог, и њега си са две природе проповедао, а наше
душе си усладио.

Твоја душа је постала дом светиње, у којој се Отац, Син и Дух,
животворни надприродно уселио, зато њему певамо: ти си Свети
Господе.
Богородичан: Ни духови небески, не могу објаснити надразумно
рађање из тебе, млада Дјево, јер ти си Пречиста зачела у своме телу
Бога-Реч од Првога Разума, који је својом речју све створио.

DAN 18.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Обогаћен премудрим знањем, изрекао си реке живоносне науке, и
напојио си душе свима вернима, а светом палицом си напасао стадо на
свежини, и нахранио си их богопознањем, зато тебе, као великог
пастира и учитеља и заступника верних хвалимо, Кириле свети, и
говоримо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са
љубављу славе твој свети спомен.

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

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

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

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

Песма 4.
Ирмос: Небеса добродетјељ твоја покрила јест..
Твоја доброта је већа од небеса, и земља се испунила славе твоје
Христе, зато ти са вером кличемо: слава сили твојој Господе.

Реке надсветске мудрости је, оче премудри, твоје срце примило, и
изнело дубину богопознања, а мудровања безбожних је потопило.

Ти си Кириле проповедао једну силу, једну суштину и једну вољу
Триипостасног Божанства, и тиме си потоке обмане многобожија
исушио.

Сјајем твојих речи, блажени оче, и од Бога научен, ти си Манентов
укаљани и најбезумнији разум спалио, и јавно изобличио.
Богородичан: Као узвишенија од свега на свету, Пречиста, ти си Творца
свега зачела и надприродно га родила, и њиме си нашу природу
обновила.
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Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој, свјет в мир пришел јеси..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером
певају.

Жезлом твоје свете премудрости блажени светитељу, ти си напасао
на води православног богослужења твоју паству.

О, Кирило, речи су твоје божанским светлом обасјане, и зато си
маглу незнања од просвећених у Јерусалиму разорио.
Богородичан: Ноћ страсти и тама зала покрила је моју душу, а ти си
Пречиста родила Творца светлости, зато ме обасјај, молим те.

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Ти си као река која извире из другог Едема, пуна живоносне воде
Духа, па натапаш светитељу бразде цркве.

Светлошћу твојих поука спасаваш од неверја као од морске буре
народ, и освећењем их призиваш ка тихом пристаништу православља.
Богородичан: Човекову природу која је земна постала, ти си
Свенепорочна небеском учинила, и њу иструлелу си обновила, зато те
млада Дјево сви неућутно славимо.

Кондак, глас 4.
Језиком твојим, мудри, божанским и духовним, просветио си народ

твој, да поштују једину Свету Тројицу, природом неразделиву, али
раздељену у лицима. Зато са радошћу празнујемо најсветији спомен
твој, приводимо те као молитвеника пред Богом.

Песма 7.
Ирмос: Јуноши три в Вавилоње вељеније мучитељево..
Три младића у Вавилону наредбу мучитељеву извргнуше подсмеху
и сред пламена кликтаху: благословен си Господе, Боже отаца
наших.

DAN 18.
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Имајући, оче, у своме срцу огањ страха Божијег, ти си у пепео
претворио телесне прохтеве, певајући: благословен си Господе Боже
отаца наших.

Ти си, оче блажени, сузама својим угасио пламен страсти, и у души
својој си сачувао светлост неугасиву, кличући: благосло-вен си Господе
Боже отаца наших.

Имао си, богомудри оче, у души наливену воду живу од Духа
Светога, па си излио реке богословља, и њима си напојио цркву, која
те слави побожно.
Богородичан: Тебе је сву освештао Свети, јер је од твога тела позајмио
своје тело, Богородице, Господ Бог наш, који живи у светима.

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.

Безбрижно дремање, си оче блажени, са веђа душе твоје удаљио, а
сада си доличним сном праведника уснуо, и ка дану незалазне
светлости си прешао.

Муњама твоје науке ти си, увек слављени оче, сасушену јерес
спалио, а верне си просветио, и научио их да славе Тројицу у Јединици,
а исте природе.

Испосништвом си себе освештао, и Умрломе тебе ради, си Кирило
бескрвну жртву приносио, као свети јерарх, и служитељ неизрецивих
тајни.
Богородичан: Избављени тобом Пречиста Богомати и благосло-вена
Владичице, од клетве праматере, благосиљамо најславнија Дјево,
пресвето Рођенога из тебе, Свечиста.

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

Желећи да видиш неизрециву славу Христову, ти си светитељу
похитао да умртвниш своје страсти душегубне, и да начиниш срце
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стаништем премудрости велике и боље, зато тебе са вером славимо.
Христос као Сунце наше је тебе поставио на висини цркве као

звезду веома сјајну, па зрацима своје свете науке обасјаваш срца свима,
који са вером славе твој светли спомен, Кирило преподобни.

Постао си саговорник и саслужитељ ангела, јер си на земљи као
бестелесан живео, и постао си заједничар са преподобнима и у истом
низу са јерарсима; и док се са њима радујеш, помињи и нас.
Богородичан: Моје неплодно срце без светих врлина учини
полодоносним Пречиста Богородице и Дјево, јер и ти си из неплодне
рођена, због Онога који својим вољом може све изменити, зато певам
теби најопеванијој.

DAN 18.
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Месеца марта 19. дан

Спомен светих мученика Хрисанта и Дарије

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Примивши сјај богопознања, просветили си премудри очи срца
твога, и разумно си удаљио мрак обмане и исповедио си веру у Христа
да је тело примио и да је над свима Господ. Од њега си укрепљен
силом Духа, Хрисанте, и постао си узвишенији од свих мука, свехвални.

Демонске обмане и палење страсти ти си као паучину раскинуо, и
у мрачној тамници си затворен био, али си божанским сјајем обасјан,
и стојећи усред смрада ти си се духовним мирисом испунио, и привео
си Христу, као одабран водитељ невесте, невесту непорочну, која се
старала да укаља тебе.

Коснута љубављу најдражег Творца, обману је безбожија потпуно
одбацила, и у божанску палату се уселила, и постала невеста Христова
кроз многе муке тела, Дарија знаменита, као свето станиште Духа, и
дивна међу страдалницима и украс девојкама.

Слава и сада, богородичан:
Немоћ и клонулост моје душе, окрени свенепорочна, Дјево и Мати,

на снагу и силу, да бих са страхом и љубављу делао и вршио наредбе
Христове, и да бих избегао огањ неиздрживи, те да бих због тебе
примио наслеђе небеско и живот непролазни, у вечној радости.

Крстобогородичан:
Гледајући Пречиста Христа Човекољубца разапетог и у ребра

прободеног, плакала је и нарицала: Шта је ово Сине мој? Како ти
узвраћа неблагодарни народ за сво добро које си им учинио? А ти
Најдражи хиташ да мене учиниш бездетном! Дивим се твоме милосрђу
и твоме својевољном распећу.

На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Тебе као златни цвет међу мученицима
славим. Дело кир Јосифа. 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.

Украшен си венцем сјајнијим од злата мучениче, и блисташ
лепотом мученика, и тако стојиш пред Владиком, зато се моли за нас
који те славимо, дични светитељу.
Везан слатком жудњом за твога Створитеља, ти си лепоте у свету
презрео, и сву силу твога срца мучениче Хрисанте си усрдно дао њему
кога си желео.
Наоружан вером, ти си Хрисанте најлукавијег савладао, који те је
мучениче нападао, да те женском сладошћу превари, и тако си частан
сасуд чистоте постао.
Богородичан: Који је по својој Божанској природи недоступан, постао
је за мене доступан, јер је из тебе, Дјево, своје тело примио; њега је
Дарија желела и зато силно пострадала, и као невеста му је приведена.

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.

Постао си Хрисанте као злато кроз огањ мука очишћено, и тако си
Хрисанте примио лик страдања небескога Цара.

Оставио си Хрисанте мудрост брбљиву, јер си уловљен у окове
ученика, који је тебе у вери умудрио.

Покорила си се, свемудра, вољеноме, који те је као водитељ
невесте Христу привео, и због свете вере, ти си телесног вереника
оставила.
Богородичан: Исус телесно рођен из твога тела, Дјево Пречиста,
обручио је себи мученицу Дарију као чисту невесту.

Сједален, глас 3.
Подобан: Красотје девства..

Највећу лепоту си пожелео, и зато си блажени Христанте видиве
лепоте превазишао, и твојим заиста златним поукама си и славну
Дарију Христу привео, која је страдања претрпела, али и мучитеља

DAN 19.
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посрамила; са њоме све нас помињи, који са вером служимо ваш
празник.
Слава и сада, богородичан:
Недокучива 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:

Срамну смрт си Милосрдни у своме распећу претрпео, а твоја
Родитељка, Христе, те је гледала и била сломљена; Њеним молитвама
ка твоме милосрђу, једини Преблаги Човекољубче и Господе, помилуј
и спаси цео свет, јер ти узимаш грехе света.

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.

Сјајни зраци Духа Светога, учинили су твоје чисто срце потпуно
светлим мучениче, зато усрдно кличеш: слава сили твојој Господе.

У непропадиву ризу божанске благодати са висине изаткану те је
Творац оденуо, јер си блажени Хрисанте своје тело непорочно сачувао,
и зато те је као победника овенчао.

Одлучног срца ти си телесне сласти одбацио, и зато се
неупоредивом божанском лепотом наслађујеш, јер си радосно подвиг
твога мучеништва претрпео.
Обожена си, страдалнице, заједништвом и благотворним сједињењем,
па си се у небеску палату радосно уселила, као непорочна невеста
Владара целог света.
Богородичан: Сачувао је тебе девственом Пречиста, као и пре свога
рођења, тако и после рођења, када се недокучиво из тебе оваплотио, а
мученицу Дарију је себи као невесту примио.

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.
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Када си своје везано срце од приземних ствари одрешио, тиме си,
блажени страдалниче, злобу вражију разорио.

Жудећи за чистотом, прехвални светитељу, ти си разгорели огањ
љубави девојке окренуо ка Господу.

Видевши баченог и ногама згаженог мучитеља, радосним срцем си,
блажени светитељу, Владику величао.
Богородичан: Ко може обајснити твоју светињу, о, Пречиста? Јер ти си
надразумно и неизрециво Бога-Реч довструког природом родила.

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.

Док си певао Владики свих, Христанте увек слављени, тебе је са
свих страна окружила светлост са небеса и просветила те, мада си био
затворен у најтамнијој просторији.

Рим те слави због светог мучеништва, јер те је као златну звезду
стекао мучениче, и украшен је твојим подвизима и твојим светим
чудесима, Хрисанте.
Ти си се мученице Дарија показала дивна и украшена и преславна
девојка, и постала си невеста најлепшем Богу-Речи, због својих
свакојаких патњи телесних.
Богородичан: Тебе је као младо Бого-Дете родила Дјева, али и као
превечнога Бога-Реч, тебе су и ове девојке желеле и за њоме следујући
су теби, Царе свих, као невесте су приведене.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији..
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.

Ти си постао златни цвет мученика, јер си твојим побожним
речима и чудесима привео Христу сабор страдалника, мучениче
богоугодни, и са њима тебе сада са вером прослављамо.

У нечистој стаји затворен и наг, блажени, тебе је светим мирисом
и сјајном славом Исус просветио, јер си њега чистим срцем, свемудри,
заволео.

DAN 19.
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Теби је Христос послао лава да чува твоје девство, и да одагна од
тебе пропаст од неверника, јер си певала свехвална: благословен си у
храму твоје славе Господе.
Богородичан: По божанској суштини Неограничени је у твојим
недрима, Дјево, постао попут нас, телом ограничен, зато си ти
благословена међу женама, најнепорочнија Владичице.

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.

Одлучном вољом блажени Хрисанте ти си се сујетноме невернику
противио, и зато си кидање твога тела и палење свећама поднео, али
си неспаљен остао, и са дечацима вавилон-ским си певао: благословите
сва дела господња Господа.
Украшен премудрошћу Христовом, ти си исмејао немудрих намере, и
посрамио си замисао Лажљивога, који је и Еву преварио, и побожношћу
си заробио његово оружије, и привео си Богу невесту изабрану због
њене вере.

Сложним душама сте избегли телесни брак, и постали сте свети
сасуди Сведржитеља, па сте страдалници, донети у небески храм,
кличући Христу: благословите сва дела господња Господа.

По вољи Божијој су се Хрисант и Дарија телесних страсти
уздржали, а росом Духа су огањ мука у пепео претворили, и венце
вечног живота су добили кличући: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Као ружу усред трња животног, Бог је тебе, Пречиста,
нашао неокаљану, и уселио се у твоје чисто тело и светим миомирисом
те испунио, јер си кликтала: 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.

Док си проповедао о вери, теби се света војска прикључила, јер се
од нечисте лажи избавила, и мачем су као невине жртве мученици себе
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принели, нас ради Жртвованоме као Јагње.
Били сте као јагњад међу зверима, страдалници, док сте Божије

оваплоћење проповедали, који је себе жрвовао чак и телом, и патњама
сте, светитељи, и вечни и без бола живот наследили.

Данас Рим призива на свечано празновање сваки град и земљу, због
светих страдања и борбе, и као духовни украс нуди вас, светитељи.

Узети сте у неизмерну славу, мученици Христанте и Дарија, и пред
Богом-Речи и Сведржитељем, заједно овенчани стојите, зато се и за нас
молите, који вас увек славимо.
Богородичан: И срце и разум уздрхти, када помисли на несхватљиво
рођење из тебе, млада Дјево, јер си Бога-Реч у своме телу носила, који
тобом избавља од сваке невоље, све који тебе славе.

DAN 19.
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Месеца марта 20. дан

Спомен преподобних отаца убијених у манастиру Светог Саве

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

Жудећи за Оним који је на крају, ви сте преподобни, усрдно све
животне лепоте смогли напустити, а једино непролазно сте бдењима и
молитвама, на киши и на жеги стекли, и сужитељи сви бесте, и
благодаћу сте постали суграђани ангела.

Колчевима сте бијени и камењем засипани, и мачевима сечени, али
сте своју слогу сачували, мученици, јер сте братском љубављу и слогом
били повезани. А када сте страдалници заједно страдали и на комаде
сечени, ви сте себе на Божију трпезу као жртве непорочне положили.

Огњем мучени и дављени, ви сте, славни мученици, душе своје као
невине жртве у руке Свецара предали, и у војске бес-телесних сила сте
убројани, и вечну сте славу наследили; зато се молите, да се и ми сви
који вас славимо, у тој слави нађемо.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Подари ми велико кајање као спасоносни лек, јер ти си родила

Бога мога и Спаситеља, и дај ми потоке суза и сећање на ужасни и
страшни час неумитног суда, те да избегнем ужасно мучење, и да
твојим молитвама Дјево, добијем божанску благодат.

Крстобогородичан
Подобан тај исти.

Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње
ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Песмом славим једнодушне мученике.
Дело кир Стефана Саваита. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Пјесањ возслем људије чудному Богу нашему..
Узнесимо песму народи, чудноме Богу нашем, који је ослободио
Израиља од робовања, који му је појао и певао: певамо теби
јединоме Владици.

Подари ми Христе са небеса светлост разума, по молбама ових
светих, јер желим да песмама похвалим ово мноштво светих
богоовенчаних мученика, и да им побожну песму испевам.

Нечистоту тела и душе сте одбацили, даровити, и од свих
смртоносних сласти овог света сте склонили; попут ангела сте свој
живот провели и у вишње станиште сте прешли.

Духовним правилима сте своја тела и осећања управљали, и тако
сте постали освештани храмови Божији, мученици бого-носни, и зато
се Христос у вас настанио.

Пропадиво богатство сте на земљи напустили, светитељи, и лепоте
животне сте као сан занемарили, да би Христу угодили, и зато сте сада
непролазно царство добили.
Богородичан: Постала си духовна лествица, коју је Јаков, Божији
изабраник видео, из које је неизрецивим начином Бестелесни дошао, и
из тебе је Богородице неизрециво и непромењен телесан постао.

Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотворче..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.

Цео свој живот сте мученици освештали, и заиста сте сами себе
као неокаљану жртву свевидећем Богу принели, и венце савршених сте
примили.
Као истински ученици богоносног Саве, ви сте безметежно отшел-
ништво желели, и зато сте без освртања мучном стазом ходили и у
бесконачни живот достигли.

Обрадили сте семе науке које је у вас, преподобни оци, посејана,
и потоцима суза сте је изобилно залили, и стоструки клас сте уродили
и Богу принели.
Богородичан: Уселивши се Господе телесно у Дјеву, постао си Човеком,
као што си желео да те виде, а њу си показао као истиниту Богородицу
и вернима помоћницу, једини Човеко-љубче.

DAN 20.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје тајно..

Уздржањем од распаљивања страсти ви сте умртвили маштања и
прохтеве, испосници богоугодни, и следујући стопама Бога јединога
творца свега, ви сте као угодна, жива и освештана жртва принели себе,
жртвовани од руку варвара, тучени, клани и сурово посечени.
Слава и сада, богородичан:

Богообрадована, Пречиста и благословена, моли за нас непрестано,
са вишњим силама и архангелима и са свима бестелеснима, из
милосрђа и милости из тебе Рођенога, да нам пре краја дарује
опроштај и очишћење од греха и честити живот, да бисмо стекли
милост.
Крстобогородичан:
Увек смо чувани крстом твога Сина и Бога, Дјево, и демонске нападе
и замке побеђујемо, а теби истинској Богородици певамо, и са љубављу
те сва колена блаженом називамо, као што си и прорекла; зато твојим
молитвама даруј нам опроштај наших сагрешења.

Песма 4.
Ирмос: Всјел јеси на коњи, апостоли твоја Господи..
Зајахао си на твоје апостоле Господе као на коње, и примио си у
твоје руке њине узде, јер спасење беше твој долазак за верне који
поје: слава сили твојој Господе.

Видећи вас демон како се у безводној пустињи подвизавате,
украшени разним врлинама, непобдиви мученици, он се распалио
жестоко обухваћен завишћу и на борбу са вама се спремио.

Лукава змија која је укоренила обману у њеним ученицима
наговорила је варварско поколење на братоубиство, јер је помоћу ових
хтела да преподобне оце одагна из пустиње.

Насрћући свирепо и опколивши ове свете, како је замислио, али
није успео да одагна ове непобедиве и праведне противнике, и поражен
беше од оружија невидивог за око.
Пун отрова и мржње, навалио је са наоружанима створитељ сваког сла,
и попут звери је на ове блажене насрнуо, и неиздржи-вим ранама је
потоке њине крви пролио.
Пролазно благо су тражили, и трулежног злата ризнице, ови који су у
земно благо надање утврдили, а светитељи су на небеса положили
надање, зато кликтаху: слава сили твојој Господе.
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Као звери су немилостиво колчевима, мачевима и камењем ранавили
ове преподобне, по наређење својих старешина, али су оци остајали
законом љубави утврђени.
Богородичан: Дјево и Мати, лепото апостола, и светих мученика
утврђење, похвало преподобних и спасење свих који са вером умилно
певају: слава сили твојој Господе.

Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси от лица..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.

Од тебе Спаситељу научени љубави као свези савршенства, ови
преподобни су душе своје један за другог положили, и тако су се на
твоја вољна човечанска страдања угледали.

Мимо природе својевољно рођени у телу Христе, ови бого-мудри су
по твојој наредби постали су јачи од смрти, јер су по твојој заповести
хитали да један за другог славно помру.

Крштењем сте своје душе као духовним исопом покропили, али сте
се и својом крвљу окропили, оци преподобни, и кроз огањ сте као
злато прочишћени, и мирисна и угодна жртва Богу сте постали.
Богородичан: Ти си стекла Материнску слободу пред твојим Сином,
Пречиста, зато не презри наше сродне молитве, молимо те, јер ми
хришћани само тебе пужамо ка Владици за милостиво очишћење.

Песма 6.
Ирмос: К могушчему спасти Господу..
Завапио сам Господу који може да ме спасе из дубине грехова, и
извео је из пропасти живот мој, јер је Човекољубив.

Претњи варвара се нисте уплашили, угодници Христови, јер сте се
целог живиота непрестано за смрт спремали.
Мислећи да имате богатства, неверници су вас непоштедно мучили, а
ви сте сво пропадиво богатство одбацили, а непропади-во богатство сте
стекли.

Одевени у непобедиву силу, страдалници Христови су победили
духовне варалице, и уништили намере варвара.
Богородичан: Као на лаком облаку, дошао је на теби Све-непорочна
Господ који царује, да обори египатске идоле.

DAN 20.



136

MINEJ MART

Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Презрели сте сасвим земаљску и пропадиву сладост, оци
преблажени, зажелевши се пустињског живота. Зато лепоте светске и
храну времену од тада нисте видели. Отуда сте се удостојили царства
небеског, у збору мученика и посника се веселећи. Зато ми који
поштујемо вашу успомену, кличемо вам усрдно: избавите нас од зла,
оци свети.

Песма 7.
Ирмос: Халдејскија пешчи всепагубнују силу..
Створитељ је у виду ангела сишао, и распаљену силу пећи
халдејске угасио, младићи су кликтали: благословен си и хваљен,
Боже отаца наших.

Све војске противника и видиве и невидиве су изнемогле у борби,
гледајући мученике како изранављени певају: благословен си и хваљен
Боже отаца наших.

Тебе су искали Христе као женика, и жудњом за тобом су коснути,
јер су само тебе заволели, зато су и породице и отаџбине и богатство
оставили, ови који су теби притекли, о, Избавитељу и Боже отаца
наших.

Крвожедно убијање варварско није одвојило твоје љубитеље од
пустињачког богослужења, јер мада су има тела убијали, они се нису
плашили, јер су твоје заповести као непомични темељ имали.

Твоји угодници Господе, искреном вером обузети, све су жеље овог
света због тебе напустили, само су се мржњом против греха наоружали,
да би теби Христе угодили.

Закон Богом написан на таблицама у вашим срцима, од Бога сте
мученици примили, и Једнога Бога у Тројици сте пропове-дали, њему
кличући: благословен си и хваљен Боже отаца наших.
Богородичан: Ходећи у Господњој светлости, дођите да опевамо
Марију заиста Пречисту Богородицу, као божанске двери Цара над
царевима, јер је она нада душа наших.

Песма 8.
Ирмос: Нечестија органи инују пјесањ..
Наспрам свирала неверних, верни су другу песму побожности уз
гусле певали: благосовите дела господња Христа у векове.
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Угледајући се на војске ангела, беху ови оци равноангелни, јер на
свеноћним бдењима стајаху и певаху: благословите сва дела господња
Христа у векове.

Узевши крст, за тобом су Владико од свег срца следовали ови
мученици, певајући: благословите сва дела господња Христа у векове.

Усрдно сте и дух и душу и тело очистили, и као жртве се Богу
принели, у огњу спаљени, свети оци, али сте Христа у све векове
величали.
Тројичан: Нека се постиде који су хулили на тебе Христе да си у две
посебне ипостаси, и као четворицу те славили, а ми тебе као Једнога
од Божанске Тројице славимо.

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.

На разне начине усмрћени испосници, победише замке господара
понебеског света, и као страдалници храбро посрамише као варварске
настраје, и њихове нападе издржаше, зато и двоструке венце од
праведнога Првог Подвижника примише.

У пећинама и јамама испоснички живот сте проводили, оци
блажени, и у пећини тесној и тамној сте на пропаст затворени,
окрвављени, огњем паљени, и од дима грозно гушени, али сте ипак
победници постали.

Певамо о надприродном подвигу којим сте против греха ратовали,
и јуначки се противили, као славни војници Христови, јер славно
победисте, и сада пред Најузвишенијим стојите са војскама светих, зато
и нас тамо помињите.

Са Савом оцем и учитељем, као искрена чеда, ви сте, блажени, на
небесима у трисјајну светлост одевени, па се молите за нас, ваше
учнике и певаче, да Господ мир подари свима црквама, а спасење
нашим душама.
Богородичан: Нас одбачене од небеског живота, и бедне у смрт пале,
ти си Пречиста као Мати Изавитеља опет подигла, и удостојила пута
ка првој отаџбини, зато тебе Богомати непрестано величамо.

DAN 20.
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Месеца марта 21. дан

Спомен преподобног оца нашег епископа Јакова, исповедника

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Желео си вечну и никада не пролазну славу, па си зато пролазну и
пропадиву славу занемарио; свој крст си узео, и за Разапетим следовао,
а тело си испосничким подвигом покорио, зато твој спомен Јакове
славимо.

За свет и страсти си себе Јакове разапео, али си душу неокаљану
и без саблазни сачувао, и непомешану са приземним хтењима, него си
виђењима светих тајни, летео ка небесима, и тамо си, оче преподобни,
твој живот открио, као искрени друг Христов, и као верни његов
угодник.

Потпуно незлобив, милостив и братољубив, смирен и кротак пун
љубави и милошћу украшен, у трпљењу постојан, вером и надом
окићен, постао си увек слављени, у молитвама красан, и божанским
сјајем свето обасјан.

Слава и сада, богородичан:
Уклони нечистоту из мога страсног срца, Богородице Свеопевана, као
и ране и његов гној, па ме очисти од греха, Пречиста, и заустави
колебање мога разума, да бих твоју силу и моћну заштиту величао, ја
бедни и непотребни слуга твој.

Крстобогородичан:
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра

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

На јутрењи

Канон, глас 2.
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Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.

Ти си Јакове примио просветлење од Свете Тројице у своју душу,
и оставио тамну обману света, а примио си славу небеску.

Ти си, оче преподобни, крст на раме узео, и за Разапетим следовао,
и као монах си, светитељу, уздржањем страсти увенуо.

Пријемчив сасуд дарова Духа Светога био си од младости своје, и
постао наследник и житељ вишњег Сиона, блажени Јакове.
Богородичан: Бога несметивог и који је свуда присутан си само ти
примила, по његовој доброти, и родила га млада Дјево, зато га моли да
спасе све који ти певају.

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

Твој живот је частан, а речи, оче богомудри, сољу љубави
зачињене, и срце смирено, зато тебе са вером славимо.

Икону Христа који се ради нас телесан јавио, и његов божански
лик, ти си оче блажени славио, зато си прогоне, невоље и патње
претрпео.

Као чисту жртву, ти си оче себе самог Господу принео, и
умртвљењем својих греха, ти си њему бескрвна жртва постао и као
законити јерарх си себе принео.
Богородичан: Заиста те као златну кадионицу, и као сасуд са небеском
маном, и као гору и прекрасну палату Божију, тебе Дјево називамо.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

За Христом си следовао и свет овај оставио; тело си уздржањем
сасвим покорио, Јакове блажени, зато си примио Духом свето помазање
за јерарха, а сада си се ка бестелесним војскама преставио, и молиш
се за све нас који те славимо.

DAN 21.



140

MINEJ MART

Слава и сада, богородичан:
Само си ти родила Творца свега, и само си ти украсила човечанство

Рођеним из тебе, Богоневесто, зато ме избави од замки варалице
демона, и постави ме на камену воље Христове, и моли га усрдно, јер
си га оваплотила.
Крстобогородичан:

Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

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

Свеноћним молитвама, ти си телесне прохтеве умртвио, и постао
си, оче преподобни, бестрастија будно светило.

Себе си увек, оче преблажени, умивао сузама, и постао очишћено
станиште Духа Светога.

Смирен и кротак и самилостив, и незлобив и целомудрен јерарх,
постао си оче преподобни.
Богородичан: Неискусобрачна Владичице, која си Бога у своме телу
зачела, избави ме од искушења и разних невоља.

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

Сваке жеље за славом, која је висока пред људима, ти си се оче
преподобни, јавно гнушао, и постао си светило које сија светлошћу
смирења.

Великим уздржањем, усрдним бдењима и кроз молитве, и у своме
страдању, Бога си тражио, и зато те је Он у небеске обитељи преселио.

Не штедећи себе, ти си на свеноћним молитвама стајао, и очима
душе си светлост божанску примао, богомудри оче и јерарше Јакове.
Богородичан: Рањен сам нападима Злога, Пречиста, али ти као
састрадална, излечи срце моје, јер си телесно Рањеног на крсту
неизрециво родила.
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Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Потоцима твојих суза, оче преподобни, исушио си море великих
страсти, и зато си небеску утеху твојој светој души заслужио.

Незлобив, кротак, частан, преподобан, угодан, смирен и тих, и пун
просветлења, постао си оче преславни.

Са светим пастирима, твој се спомен оче прославља, као доброг
пастира, пастире свети Јакове, јер си у смирењу напасао стадо своје.
Богородичан: Онај који је све својом вољом створио, одлучио је да се
усели у твоје тело, да би напаћене трулењем, као Милосрдан, нетруле-
њем као почаствовао.

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.

Многа гоњења и искушења без престанка си трпео, али си
иконоборце победио и православљем заблистао, и све који то гледаше
Јакове ти си обасјао и кликато: благословен си Боже отаца наших.

Мислећи на страшни долазак Христов, ти си сав свој живот у
смирењу провео, докле си стекао оче блажени очишћење грехова и
вечну утеху, истинито просветлење и славу неизрециву.

Био си оче у души јагње Христа као пастира, и од њега вођен,
постао си и ти у духу пастир разумних оваца, и са њима увек кличеш:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Дјево славна и неискусобрачна, Пречиста и благословена,
ти си палих усправљање, зато спаси мене заблуделог, јер Сину твоме
кличем: благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују к 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.

DAN 21.
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Твоја чиста душа је чистотом светом просветљена, јер си се од
демонске таме и магле страсти душом удаљио, оче преподобни,
кличући: певајте Госпиду сва дела, и величајте га у све векове.

Запаљене стреле противника, ти си, блажени светитељу, угасио
кишом твојих непрестаних суза, и запаљен љубављу Христовом, ти си
трње телесних прохтева спалио.

Гле оче премудри, стадо које си твојом науком окупио, са вером
служи твој свети и славни и пун светлости спомен, а ти их сачувај
твојим молитвама од свих исушења и невоља.
Богородичан: Као живи извор, ти си воду Живота родила, зато душу
моју усахлу од пламена грехова, напој Дјево Богородице, да те славим
у све векове.

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

После многих подвига и безбројних патњи, и трегоба, заиста си
нашао мирно пристаниште, носећи са собом небеско богатство светих
врлина, свети оче, украсе преподобних.

Постао си светило расуђивања и престо осећања, незлобив, кротак,
милостив и понизан, јер си плачем натапао своју постељу као што
Давид рече, зато са њиме сада помињи све који те са вером славе.
Као дневну звезду, као храм Духа, као ружу пуну светог мириса, као
високо и гранато дрво, као славе вечне заједничара, и као мудрог
светитеља, тако те славимо свети оче Јакове.

Заиста си потоцима својих суза земљу твога срца изобилно
натапао, и клас зрели који храни душе свих, који те увек и са вером
славе, ти си узгајио, светитељу богомудри, оче наш Јакове.
Богородичан: Поштеди ме Господе, поштеди, када ми будеш судио, и
не осуди ме на огањ, нити ме изобличи твојим гневом, јер те моли
Дјева која те је родила, и мноштво ангела, са преподобнима и
мученицима.
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Месеца марта 22. дан

Спомен светог свештеномученика Василија, презвитера цркве у
Анкири

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Украшен одећом свештеника, ти си служио Богу као ангел, и њему,
који се ради нас јавио у трошном телу, ти си жртве приносио, Василије
знаменити, тако си и као савршено јагње жртвован, и постао чиста
жртва, и принет си сада у небески жртвеник; зато тебе радосном
песмом увек славимо и кличемо ти: моли се непрестано да се спасу
душе наше.

Неправедном пресудом ти си патње гуљења коже претрпео,
надајући се крајњој и без патњи слави, и награди страдалницима
спремљеној, у огњу си калан као жељезо, и постао свеблажени као мач
небом искован, којим си војске демона посекао, зато тебе славе данас
радосно свака побожна уста, страдалниче храбри, дични Василије.

Украшен светим ранама, ти си везан вођен од града до града,
везујући мучитеља, и твојим стопама си пут прокрчио, а затим си у
град Кесарио доспео, и тамо си блажени крај живота примио, и
овенчан си у небески град ушао, па сада стојиш пред небеским Царем
и Богом, зато га моли да спасе и просвети душе наше.

Слава и сада, богородичан:
У понор сам, бедник, доспео због многих падова, због моје лености

и немара, збуњен сам сада и очајањем обузет, а ти ми буди помоћ,
очишћење и спасење, Пречиста, и дај ми милостиво утеху, молим те и
умољавам, и притичем и вапијем ти, да не будем на крају радост
Варалици.
Крстобогородичан:
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
адово царство, и уништити силу његову, а свезане ћу избавити од зала
његових као Милосрдан, и привешћу их Оцу моме као човекољубив.
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На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Похвалићу великомучениче твоје патње.
Дело Јосифа. Глас 6.

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

Славу твога царства, Свецаре, је Василије славни веома заволео, и
на земљи је пострадао; ради њега и нас удостоји царства небеског.

Твој живот чиста и хвале достојан, оче славни, као и стаза твојих
подвига, учинише тебе наследником код Бога и грађаном небеским.

Честитим животом си се Господу покорио, премудри, а тако си и
демона покорио, и ногама га својим, мучениче Василије, храбро
уништио, јер си против њега заратио.
Потоцима крви твоје, ти си стварно духовнога фараона и сву војску
његову потопио, и прешао си светитељу у земљу, где се облак
страдаланика увек радује.
Богородичан: Јединородан код Оца, хтео је да се усели у твоје
пречисто тело, и Човек је постао, Пречиста, јер је по доброти хтео да
спасе људе.

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

Подигнут си свеблажени као кротко јагње на дрво, и челичном
вољом си кидање свога тела отрпео, али си гордост демона оборио,
силом Божанскога Духа.

Украшен, мучениче ранама, ти си постао још лепши и душом и
телом, па си чистим срцем благодарно певао твоме Христу као првом
подвижнику.

Одлучном вољом чувао си свој велики назив, и зато си светитељу
велике подвиге претрпео, али си демона који се увек преузноси, ти
мучениче Василије понизио.

Постао си чувар Божијих заповести, богомудри, и зато си и у
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тамницу затворен, али си вернима отворио пут бого-познања, који
уводи у ширину вере.
Богородичан: Још из давнине је Исаија Духом разумео зачеће у теби
млада Дјево, и о томе је громко певао: ево у своме телу Дјева Бога
зачиње.

Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..

Постао си украс цркве и тврђава правоверја, јер си неверје
уништио, Василије, и муке си као бестелесан претрпео, и зато си међу
бестелесне радосно убројан, славни мучениче; па моли Христа Бога, да
подари душама нашим велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио, када је у твоме
телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и после
рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао. Њега
усрдно моли да нам подари велику милост.

Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи гледајући
на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је плакала
и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео си
да избавиш од страдања човека?!

Песма 4.
Ирмос: 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.

Видевши твоје свето лице блиставо од сјаја Духа, злочинац се,
мучениче, задивио, и као слуга таме је одједном полудео.

Премудршћу већом украшен, ти си јелинске мудраце бого-творачком
силом показао немудрима, и зато си страдање претрпео, али си и венац
победе примио.

Истајазан си и на комаде си кидан, али је теби Бог-Реч помагао,
који је на крсту разапет, Василије, и страдањем својим он је вернима
бестрастије подарио.

Нећу принети жртву демонима и не бојим се смрти ни било које
муке, тако је узвикнуо свети Василије. Ја само признајем једнога Бога
у Тројици јављенога.

DAN 22.
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Богородичан: Певам теби, Владичици многоопеваној, и благосиљам
тебе Дјево, јер смо кроз тебе сви људи багословени, и од старе клетве
смо заиста избављени.

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

Када си тешким теговима си био оптерећен, то си као најлакши
јарам Господњи на врату понео, и тако си мучениче, свирепог и гордог
демона унизио.

Са радошћу си примио мучениче окивање у челичне ланце, и тако
си вођен из места у место, и њима си био окићен као огрлицом
Василије, и тако си обрадовао твога Првог подвижника.

Потоцима крви си заиста, мучениче, сам себи царску одору
заруменио, и венцем победе овенчан, ти са Христом радосно царујеш
Василије.

Утврђен благодаћу крста, ти си далеки и претешки пут претрпео,
и мученички гоњен ти си певао на стази сведочења твога: радостан и
украшен ти Божија Речи долазим.
Богородичан: Као узвишенију од херувима, и вишу од небеса, као
најбољу од свега, и храбрих мученика заштиту, једину Богородицу
песмама прославимо.

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.

Узвишен си кроз своје страдање, и њиме си демона борио,
великомучениче славни, и ка Богу си прешао; венцем победе си
овенчан, на крају свога страдања, дични оче.

Угледао си се на Онога, који је ради тебе на крсту руке раширио,
када си и сам на дрво протпет био, и кидање свога тела претрпео, али
си тако својим ранама Варалицу ранио.

Када си због Христа био завезан, ти си Василије завезао
бестелесне противнике, а када си одрешен од тела, ти си Божијом
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благодаћу коначно разорио њихове злочине.
Богородичан: Певам теби Свеопевана, којој певају војске небеских
чинова, и молим те: излечи од страсти душу моју, Пречиста, и од
вечнога огња ослободи ме.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..
Завршио си живот честито, веру си сачувао, свештено-мучениче
Василије; зато си се удостојио мученичког венца и постао непоко-
лебиви стуб цркве. Сина беспочетног попут Оца, и Духа Светог си
проповедао, као Тројицу неразделиву. Зато је моли, да се избавимо од
беда, ми који те славимо, па да ти кличемо: радуј се, Василије
богомудри.

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

Обајсан просветлењем од Божије благодати, ти си кроз таму мука
прошао, и постао си храбри оче, учесник Светла незалазног, кличући:
благословен си Боже отаца наших.

Поставио си, храбри, срце своје на камену божанске вере, и ниси
се поколебао од ветрова напасти, страдалниче, него си кликтао
Избавитељу свих: благословен си Боже отаца наших.

Помахнитали мучитељ наредио је мучениче да те режу на кајише,
и видевши те да као бестелесан све трпиш, није знао певати:
благословен си Боже отаца наших.

У мукама у пећи паљен, ти си заблистао као злато, и трпећи муке
попут Спаситеља, ти си храбри Василије кликтао: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Твоје девство је и после порода остало Дјево нетакнуто,
зато си надразумно рођеноме из тебе Спасу и Богу кликтала:
благословен си Боже отаца наших.

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.

DAN 22.
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Сасвим предан Богу, ти си телесне патње као снове примио, и тако
си, мучениче и страдалниче, ка блаженом и нестрадалном животу
радосно прешао.

Оснажен љубављу Сведржитеља, ти си трипут блажени Василије
кидање свога тела храбро трпео, а великог злобника демона си у
потоцима своје крви удавио.

Похвалимо песмама Василија, као велики украс цркве Христове, и
као угледање на Хистова страдања, и као мучника храброг, и вернима
утврђење.

Надсветску славу и светлост незалазну, небеско царство и венац
неувели, живот без туге и радост неизрециву, тога си, мучениче, после
свога страдања удостојен да стекнеш.
Богородичан: Због тебе је људски род удостојен спасења, Пречиста и
богообрадована, јер си нам само ти родила Спаситеља, којег 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.

Разрешен од свога тела, удостојен си оче благодатни, да видиш
дивну светлост светих, и убројан си у војске ангела, па са њима увек
певаш: Света, Света, Света си Тројице свестваралачка и свесилна.

Ти си као светлост свеблажени, и као велико сунце на своду
Христове цркве, својим светлом страдалника и божанским сјајем
чудотворца, ти обасјаваш душе свима који те хвале.

Сам си себе украсио храбрим страдањем, и тако славно украшен,
стојиш пред дивним Христом, богомудри страдалниче, венцем славе
сада овенчан, зато те верни славимо радосно.

Светим погребењем је земља освештана од твога свештеног и
обоженог тела Василије, а душе праведних се радују, имајући међу
собом твоју душу блажену; са њима све нас помињи који тебе
помињемо.
Богородичан: Чудан је начин рођења из тебе Дјево, јер се Бог
оваплотио и родио; њега моли да избави од страшних мука, све нас
који те са искреном вером славимо, Мати Пречиста и неискусобрачна.
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Месеца марта 23. дан

Спомен светога преподобномученика Никона и две стотине
ученика његових са њиме пострадалих

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

Телесне страсти и непокориво тело ти си светитељу уздама
уздржања и благодаћу савладао, и најмоћнијег демона си силом Духа
победио, зато си вођа монаха постао, који су увек следовали твоје
мудре и божанске проповеди, Никоне.

Заблистао си, преславни, као сунце са истока, и светлим чудесима
си цео свет обасјао, приводећи као звезде чете светих твојих ученика,
са којима си много пострадао, јер сте мачем посечени, и у руке Цара
свих и Владике сте душе ваше положили.

Ни глад, ни беда, ни обнаженост, ни ране, ни заиста сурова смрт,
нису вас дични могли одвојити од љубави ка Богу, него сте као јагањци
на заклање за пастирем својим следовали, и са запада сте, страдалници,
ка незалазном покоју у небеском царству, овенчани достигли.

Слава и сада, богородичан:
Избави моју окајану душу од осуде, Пресвета Богоневесто, и од

великих греха, и твојим молитвама избави ме од смрти, па ми даруј
оправдање у дан одогварања, као што су то добили сабори светих, и
учини ме покајаним пре краја, кроз изливање суза.

Крстобогородичан:
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње

ужаснула се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар
ти овако узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим
твојим чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу
Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам теби светитељу као имењаку са
победом. Дело Јосифа. Глас 4.

Песма 1.
Ирмос: Морја чермнују пучину..
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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.

Победивши испосничком борбом Злобнога, ти си овенчан лепотом
страдалника, и сада пред Богом стојиш, зато се моли за нас,
преподобни Никоне, који тебе славимо.

Помогнут од Онога који је нас немоћне укрепио, ти си као јунак
прво у рату победник постао, а затим си дошао да се крстиш вером у
Христа.

Украшена је мучеништвом чета твојих светих ученика, свдтитељу,
али су прво испосништвом просветљени, и тако су кроз двоструку
борбу, себи двоструке венце исплели.
Богородичан: Дјева је као двери твога силаска ка нама Господе, и
сунце са истока, и тебе као Светлост тајанствено названог, јер те је
надприродно родила, двоструког природом и несместивог.

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.

Наоружан духовном војском, ти си мучениче Христов војску свету
опремио на подвиг страдања.

Испосништвом си најпре разапео тело, свеславни, а затим си
похитао да ранама својим и страдањем победиш војске демонске.

Са истока си Никоне као звезда пошао, и на запад си стигао, и
смрћу својом си овде зашао а код Христа си заблистао.
Богородичан: Сабор мученика се на твоје страдање Владико угледао,
јер су познали тебе, из младе и неискусобрачне Дјеве изниклог.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Најпре си Никоне као монах поживео, и чету богопокорних си
окупио, који су увек и побожно следили за тобом, а ти си као сунце
зрацима страдања са истока на западу светло заблистао, и потоцима
ваше крви сте обману идолску уништили.
Слава и сада, богородичан:

Свенепорочна Дјево, ти си надсуштаственог Бога родила, па га са
бестелеснима моли непрестано, да нам пре краја нашега живота подари
покајање, јер ти са вером певамо како доликује, једина Свеопевана.
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Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати

Пречиста, матерински је зајецала и говорила: Какво је ово ново и
ужасно чудо, Сине мој? Како ти који си Живот свима да смрт искусиш,
а хтео си умртвљене да оживиш, јер си Милосрдан.

Песма 4.
Ирмос: 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.

У блаженству божанског сјаја, ти си, Никоне дични, кроз цело
мучење неповређен прошао, и венац победе си достојно примио.

Прелеп у светлој храбрости, ти си се као испосник подвизавао, и
најпре си своје телесне страсти умртвио, а затим си и војске демона
победио.

Против непријатеља сте били наружани оружијем вере, богомудри,
а својом славном смрћу сте бесмртност примили, певајући: слава сили
твјој Господе.
Богородичан: Као заиста узвишенију од свега створеног, Творац те је
Мати и Дјево заволео, и тебе је својом Мајком учинио, зато те сада
моле побожни сабори страдалника.

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.

Ти си се повинуо побожним поукама твоје матере, и имао си
Никоне у рату помоћ крста, и тако си научен шта је најјаче.

Твој живот је обасјан светлом врлина, а страдање си примио,
богомудри и свеславни, као побожно оруђе спасења.

Мученици су се Закону Божијем искрено покорили, и са Божијом
помоћи су безаконике јуначки победили.
Богородичан: Светлост надвремену и Очев сјај си нама родила, који је
по својој богатој благодати постао и у времену, Дјево Свенепорочна.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..

DAN 23.
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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.

Са истока си као веома светло сунце пошао, и као звезда си,
богомудри, чету ученика привео, и од вашег сјаја је и запад заблистао.

Потоцима твоје крви, мучениче, потопио си море многобожија, и
у дубини подвига си удавио злобу отпалога и Најзлобнијега.

Као крин у свежини сте, у своме страдању процвали, и као веома
мирисна ружа ви миришите у нашим срцима, храбри на мукама,
страдалници богонадахнути.
Богородичан: Тебе као храм Божији, и као палату духовну, страдал-
ничка чета је познала, Владичице, па моле тебе, јер си само ти срамоту
женског рода уклонила.

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

Ранама си више од злата прочишћен, и постао си стуб врлина, јер
си навале демона одгонио, кличући: багсловен си Боже мој и Господе
отаца наших.

После смрти је твоје тело мучениче тајно положено, али је
светлошћу светих исцелења сијало, и одгони демонске повреде
Божанском силом кроз тебе јављеном.

Наслађујући се потпуно Божанском вољом, ти си, свеблажени, тело
своје трпељиво на ране предао, и овенчан стојиш на небесима пред
Сведржитељем, јер си за њиме, оче преподобни и жудео.

Као добар пастир разумних оваца, ти си их од духовних вукова
неповређене сачувао, и са њима се у небески тор уселио, па стојиш
пред Оним којег си највише желео.
Богородичан: Није те уништила, млада Дјево, Реч Очева када се у тебе
уселио, а чета славних мученика те је заволела, и тебе, Пречиста, као
Богородицу проповедају.

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.

Имајући непомрачени сјај срца свога, ти, преподобни, због потока
суза и страдања у крви, живиш сада у нерукотвореној палати, кличући:
благословите сва дела господња Господа.
Постао си украс испосника и срадалника оче преоподобни, и у обома
стекао задивљујућу победу, чак и над самим демоном, и зато си си
Никоне кликтао: благословите сва дела господња Господа.

Својом крвљу си залио душе, и на ревност за Бога си их покренуо,
оче преподобни, а ранама и мукама твојим си ранио легију демона, и
у самоме себи си истинити назив мученика показао, кличући: благо-
словите сва дела господња Господа.
Богородичан: Покидај тешке окове мојих падова, Пречиста и
Свеопевана, јер си Рођеним из тебе усправила палога Адама, па ме
поведи ка светлу да бих чистим срцем певао: 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.

Видећи те Венцедавац да си красотом рана процветао, и у плашт
од твоје мученичке крви обученог, он те је, Никоне, код себе уселио, у
божанску радост.

Због твоје искрене љубави ка Богу коју си стекао Никоне, и због
твоје горуће ревности огњем Божанским запаљене, и због твога
задивљујућег страдања, ти си убројан међу небеске житеље.

Имајући тебе као сунце на своду цркве и међу собом, војска
страдалника, и они зраче као звезде светлом божанским обасјане и цео
свет обасјавају.

Ти си мучениче узет у непролазне обитељи, и са четом од две
стотине страдалника стојите пред Венцедавцем, па са њима помињи
све, који данас ваш свети спомен славе.
Богородичан: Постала си станиште Светлости, који се ради нас из тебе
јавио, а ти га моли непрестано, да просвети срца нас, који ти, Дјево и
Мати свенепорочна, побожно певамо.

DAN 23.
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Месеца марта 24. дан

Предпразник Благовести Пресветој Богородици;
Спомен преподобног оца нашег Захарије;
Спомен међу светим оцима Артемија, епископа солунског

На вечерњи уобичајена катизма.
На Господи воззвах.., стихира из Триода самогласна дневна 2х и
мученична 1 и подобне 3 и
Предпразника на 4, глас 4.
Подобан: Јако добља..

Сакривену тајну и ангелима незнану, архангел Гаврило објављује,
и ка теби сада долази, јединој Девственој и доброј голубици и да врати
род наш, зато кличе теби Пресвета: радуј се, и спремај се, да на ове
речи да примиш у твоје тело Бога-Реч.
(два пута)

Теби је Владико спремљена, као светла палата, утроба Пречисте
Бого-девојке, зато дођи њојзи и сиђи, па се смилуј на створење твоје,
које је целокупно заратило, и од стране Лажљивога у ропству држано,
и првобитну лепоту је изгубило, па зато очекује твој спасоносни
силазак.

Архангел Гаврило је ка теби, Свенепорочна, славно дошао, и
закликтао: Радуј се ослобођење од клетве, и палих подизање; Радуј се
једина коју је Бога одабрао; Радуј се кочијо Сунца славе, и прими
Бестелеснога, који жели да се усели у твоје тело.

Слава и сада, глас 2. Самогласно.
Данас Гаврило благовести Благодатној: Радуј се Мати неневесна, и

не чуди се мојој чудној појави, и небој се, јер ја сам архангел! Змија
је некада Еву преварила, а сада ти ја благовестим радост, јер остаћеш
девствена, али ћеш, Пречиста, и родити Господа.

Вход. Прокимен и Чтенија дана, и даље пређеосвећена литургија.
А ако се не служи пређеосвећена, тада певамо подобне из Триода
3 и предпразника 3. Слава и сада: Данас Гаврило благовести.. На
стиховње, стихире из Триода и мученична.
Слава и сада, предпразника, глас 2.

Тајна која је од вечности данас се открива, јер Син Божији Син
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човеков постаје, лошије прима да мени боље подари; Адам је давно
преварен, јер је хтео да као Бог постане, али није постао; Зато Бог као
Човек постаје, да Адама обожи; нека се весели цео свет, и нека се
радује природа, јер архангел са страхом стоји пред Дјевом, и насупрот
туге приноси јој речи „Радуј се“, зато теби из милосрђа и милости
оваплоћени у Човека Боже наш, слава теби.

На јутрењи.

Алилуја, и тројични тропари гласа.

Ако се догоди у суботу или недељу онда
На Бог Господ.. тропар предпразника, глас 4. (три пута)

Данас је почетак васељенске радости, да запевамо пред-празничко
откривење, јер ево Гаврило долази, носећи Дјеви благовест и кличе јој:
радуј се, благодатна, Господ је са тобом.

Уобичајене катизме и остало како је уобичајено.
Канон предпразника са ирмосем на 6 и из Триода, по њиховом
редоследу. 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.

Цео свет је обрадован и весели се, када је сазнао о силаску
Господа на тебе; Из милости и милосрђа је са небеса сишао, и у тело
Дјеве се уселио.
Ево теби се као Царици шаље Божији архангел, да најави долазак Цара
свих и Бога, и да ти јави: радуј се јер си ти враћање праоца.

Спреми се, јер си као светли и позлаћени сасуд, да примиш небеску
ману Живота, јер је теби дошао, и на глас архангела се у тебе
надразумно уселио.

У твоје чисто тело хоће да се усели Господ, који вечно живи на
небесима, и долази да учини небеском природу свих на земљи рођених,
и зато се мудро у њу обукао.

DAN 24.
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Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју и богатством..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.

Земљо која тужно израсташ трње страсти, заиграј и весели се, јер
ево долази бесмртни Земљоделац, да сада скине клетву са тебе.

Спреми се Дјево неокаљана, јер ће на тебе сићи Бог као кишна
роса на светоруно Гедеоново, да исуши потоке грехова.

Украси се Боожански свитче, јер се на теби Очевом руком уписује
Божија Реч, који са оваплоћава, да уклони безумље мога греха.

Светилниче златни, прими огањ Божанства да кроз тебе заблиста,
и да подари светлост целом свету, јер се њиме уклања тама наших зала.

Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Наиласком Пресветога Духа, сапрестолног са Оцем и јединосушног,
и на глас архангела, зачела си Богородитељко Обновитеља Адама.
Слава и сада, глас 3.
Подобан: Красотје..

Данас се радује цела творевина, јер теби кличе ангел „Радуј се“,
Маријо благословена, и пречиста Мати Христа Бога. Данас се
помрачује оне змије намера, а кидају се окови праоца, зато ти свуда
кличемо: радуј се обрадована!

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.

Тајна из давнине и пре векова предвиђена, почиње да се остварује,
зато нека се земља и небеса сложно веселе, и нека кличу радосно.

Палато великога Цара, на речи ангела отвори божански улаз, јер
већ долази Христос као Истина, да се посред тебе усели.

Да подигне праматер из пропасти, Избавитељ се јавља, и у
неискусобрачно тело се усељава, зато му певајмо: слава сили твојој
Господе.

Авакум те је, Дјево свенепорочна, у давнини назвао планином која
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је врлинама осењена, из које ће се јавити Христос Бог наш, зато си ти
једина људима обновљење.

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.

О, као јагње неокаљана Дјево, Јагње и Бог наш који узима наше
грехове, хита да уђе у твоје тело.

Жезал Свети је почео цветати, као што пише Писмо, и божански
цвет из корена Јесејевог нам се јавља.

На глас ангела, спреми се Дјево као родан виноград, за ницање
зрелог и непропадивог Грозда.

Велики пророче Исаија радуј се, јер Дјева, о којој си прори-цао,
зачиње у телу Ангела великог и превечног Савета.

Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом хваљенија..
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.

„Радуј се“ тако теби архангел Гаврило јавља, јер ћеш примити у
тело своје радост неизрециву, коју је Ева преступом изгубила.

Божански Огањ неће спалити тело твоје Пречиста, и зато се небој
млада Дјево, јер је тебе у давнини запаљена купина предсказала, јер ни
она није била спаљена.

Радуј се Дјево као горо коју је Данило Духом унапред видео, јер
из тебе се сече духовни камен, да уништи бездушна демонска
идолишта.

Цар мира долази теби Богомати, и тобом ће помирити зараћене и
обмануте злим саветом змије.

Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..

Свима људима ти си почетак спасења, Богородице Дјево; Божији
служитељ са неба је послан, да стане пред тебе, велики вођа ангела
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Гаврило, и да ти радосну вест донесе. Зато ти сви кличемо: Радуј се,
Невесто неневесна.

Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија твоја..
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.

Ти си Дјево као разумни ковчежић, којега је истинити Законодавац
заволео, зато жели да у теби начини свој стан, па те је мирисом
испунио, да кроз тебе пропали свет обнови.

Чета Божијих пророка чим је сазнала за смирени долазак Избави-
теља на тебе млада Дјево, кличу ти: радуј се свима избављење, радуј
се једина људима спасење.

Небој се од вести и не чуди се мени који ти говорим, јер сам ја
слуга Божији, а дођох да ти јавим тајну и ангелима неизрециву, Дјево
неискусобрачна и благословена.
Онај Који види цео свет поробљен од ђавола, по милости и милосрђу
своме хоће да му се смилује преко тебе Дјево, зато немој речима ангела
неверовати.

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.

Спреми се неискусобрачна као лаки облак Светлости, јер ево
незалазно Сунце обасјаће тебе са висине, на кратко у теби сакривено,
да би се целом свету јавило, и од мрака злобе га ослободило.

Први служитељ међу ангелима кличе теби песму радосну, и јавља
ти, Пречиста, о Ангелу Великог Савета, који се из доброте у теби ова-
плоћава, зато њему кличемо: благословите сва дела господња Господа.

Надсуштаствени Који седи са десне стране Оца, жели да у теби
начини своје станиште, Пречиста, да би поставио са своје десне стране
тебе Сродницу и дивну као царицу, зато свима палима пружа десницу
и спасава нас.

Као чиста ружа у долини, и као мирисни крин, спознао је тебе
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Господ наш, и сада је зажелео твоју лепоту Пречиста, па хоће да се
оваплоти од твога тела, да би својом добротом посекао смрадне
обмане.

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

Ева је узбрала плод који је донео свепогубну смрт, а у теби је
Владичице израстио плод који доноси бесмртност: Христос наша
сладост; зато њему певамо а тебе славимо.
Спустио си твоја небеса да би ка нама сишао, јер је престо већ спреман
за тебе Речи Божија у телу девственом; на њему ћеш као моћни Цар
седети, да палу творевину подигнеш твојом десницом.

Пречиста, као њиво незасејана, прими на речи ангела небеску Реч,
па као плодоносна изникни из себе пшеницу, која храни хлебом бого-
познања цео свет; њему се клањамо а тебе славимо.

Христос је пожелео твоју лепоту, Свенепорочна, и зато се у твоје
тело уселио, да од наказних страсти избави човеков род, и подари му
стару лепоту; зато се њему клањамо а тебе славимо.

Ако се догоди субота,
Светилен
Подобан: Учеником..

Гаврило је са висине слетео, и Богородици кликтао: радуј се јер си
целу клетву праматере укинула, и све из Адама благо-словила, Оним
који је из тебе Дјево процвао.

Слава и сада, то исто.

На стиховње из Триода самогласна (два пута) и мученична.
Слава и сада, глас 4.

Непознати говор је зачула Богородица, кад јој архангел говораше
речи благовести, и његовој се вести са вером поклонила, и тада је тебе,
превечнога Бога зачела; зато и ми ти радосно кличемо: оваплоћени из
ње, и неизмењени Боже, мир целом свету подари, а душама нашим
велику милост.
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И Први час са катизмом и са метанијама, по обичају.

ПАЗИ
Треба знати ако се догоди предпразник Благовести Пресвете
Богородице у суботу Треће или Четврте седмице поста

У петак увече и ујутру, трезвон у два мала звона, и катизма
редовна.
На Господи воззвах.., узима се 1 стихова, и певамо из Триода
самогласну дана 2х и мученичне 4 гласа, и предпразника на 4.
Слава: предпразника, глас 2.: Благовјествујет Гаврило.. И сада:
догматик владајућег гласа. Вход, Светлости тиха.. Прокимен и
Чтенија дана, затим: Да исправитсја молитва моја.. и остало
уобичајено на пређеосвећеној литургији.

ВИДИ
Ако ли нема пређеосвећене, онда на Господи воззвах.., стихире
предпразника на 6, Слава: предпразника, И сада: богородичан од
првих, по владајућем гласу. Затим Светлости тиха.., без входа,
Проклимен и Чтенија дана. Затим Сподоби Господи.. и јектенија:
Допунимо вечерњу молитву своју.. На стиховњим сламогласна из
Триода 2х, писана на Господи воззвах.. и мученична по његовом
гласу из Октоиха. Говоримо уобичајене припеве: Ка тебје возведох..
Слава и сада: предпразника. После Сада отпушташ.. и после Оче
наш.. тропар предпразника, затим јектенија: Помилуј нас Боже.. и 3
велике метаније. Затим Достојно.. и отпуст.

ВИДИ
Повечерје се служи без великих метанија. После 1. Трисветог,
уместо: Просвети очи моје.. говоримо тропар предпразника: Днес
свемирнија.. После 2. Трисветог, уобичајени тропари: Помилуј нас
Господе.. Канон из Октоиха мртвима. После Достојно.., кондак
предпразника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар пред празника, глас 4. Днес свемирнија.. 3х
и уобичајене катизме. Сједални из Октоиха. Непорочен за
упокојене не узимамо. Песме 7. и 8. Говоримо напред у петак.
Канон предпразника са ирмосем на 6, а ирмос по 2х. После 3.
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песме сједалнје предпразника, Слава и сада, други. Када је на реду
Четверопеснец, певамо канон предпразника како је напред
наведено и Триода на 8. После 6. Песме, кондак предпразника. На
стиховњим из Октоиха које су на хвалитним, владајућег гласа и
мученичне. Последњи стих изостављамо. Припеве говоримо
уобичајене: Испунисмо се зајутра милости твоје.. и: Нека буде
светлост..
Слава и сада, глас 4. Предпразника: Јазика јегоже не вједјаше.. и
остало. На часовима тропар и кондак предпразника.

На литургији
Блажена предпразника, песма 3. и 6. После входа тропар храма
Христовог, ако је његов храм, а затим тропар предпразника; Слава:
кондак храма; И сада: предпразника.

ВИДИ
Ако се предпразник Благовести догоди у Крстопоклону недељу:
У суботу на великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне 3, крста 4 и предпразника 3;
Слава: крста; И сада: богородичан од првих, по владајућем гласу.
На литији стихира храма; Слава: крста; И сада: предпразника,
писана на Господи воззвах.. На стиховњим стихире из Октоиха;
Слава: крста; И сада: предпразника писана на стиховењим на
јутрењи, глас 4.: Јазика јегоже не вједјаше.. На благосиљању хлебова,
тропар Богородице Дјево.. 2х, и крста 1х. Затим: Буди имја Господње..
3х.

На јутрењи
на Бог Господ.. тропар васкрсан 2х Слава: крста И сада:
предпразника и остало по обичају. Канон васкрсан са ирмосем на
4, крста на 6 и предпразника на 4. Катавасија: Божествењејшиј
прообрази.. После 3. песме, кондак предпразника, сједални крста,
Слава и сада: предпразника. После 6. песме кондак и икос крста.
После 9. песме светилен васкрсан, Слава: крста; И сада:
предпразника. Остало и на хвалитнима и на литургији све као што
је писано у Трећу недељу поста. По реду у Четрдесетници, само на
часовима је тропар васкрсан и говоримо га без измене. После Оче
наш.. кондаке на свим часовима крста и предпразника говоримо
наизменично.
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ВИДИ
Ако се догоди предпразника Благовести у понедељак Четврте или
Пете или Шесте седмице поста:

У недељу на вечерњи стихире на 10: из Октоиха покајне 4 и из
Триода 3 и предпразника 3; Слава и сада: предпразника. Вход,
Велики Прокимен. Затим: Удостоји Господе.. и 3 метаније. Затим
јектенија: Допунимои вечерњу молитву.. Затим певамо стиховњу из
Триода са уобичајеним припевима. Слава и сада: предпразника,
која је писана на јутрењи на стиховњим, глас 4. Јазика јегоже не
вједјаше.. Затим: Сада отпушташ.. и Трисвето са поклонима. Затим
тропари: Богородице Дјево.. са метанијама и Господе помилуј 40х;
Небески Царе.. После Чесњејшешују.. 3 поклона. И отпуст. На
јутрењи певамо Алилуја и тројични владајућег гласа. Катизме
уобичајене и остало певамо на јутрењи и на часовима по поретку
као што је речено напред, за 24. март.

ВИДИ
Ако се догоди предпразник Благовести у среду Четврте седмице
поста, која је крстопоклона:
Вечерње певамо и јутрење све са поклонима. У уторак увече
катизма редовна. На Господи воззвах.., стихире из Триода 3 и
предпразника 3 Слава: крста; И сада: предпразника. Прокимен и
Чтенија дана. На стиховње стихире из Триода, Слава: крста; И
сада: предпразника. На јутрењи у среду канон из Триода са
ирмосем на 6 и предпразника на 4, а тамо где је Трипеснец певамо
канон крста са ирмосем на 4 и предпразника на 2 састављајући
два тропара у један, и Трипеснеца на 8. Затим ирмос Трипеснеца.
После 3. песме кондак предпразника и сједален дана, Слава и
сада: предпразника. После 6. песме кондак и икос крста. После 9.
песме светилен Тројичан гласа. На хвалитним стихире крста
писане на Господи воззвах.. које су остале. На стиховње из Триода,
Слава: крста; И сада: предпразника.
На 1. Часу чине се метаније крсту по обичају.
Тако певамо службу предпразника и крста и у петак, ако се догоди
те седмице.

МР
Ако се догоди предпразник Благовести у четвртак Четврте седмице
поста:
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У среду увече на Господи воззвах.., стихире на 10: из Триода на 6 и
предпразника на 4; Слава: крста глас 8.: Днес неприкосновенниј И
сада: предпразника. Затим вход и остало са пређеосвећене
литургије. На јутрењи певамо све као што је речено по реду на 24.
Март.

ВИДИ
Треба знати ако се догоди Благовести Пресвете Богородице у среду
Пете седмице поста:
Службу предпразника Благовести певамо (стихире и канон) у
понедељак по реду, а светога из минеја певамо на повечерју.

ВИДИ
Ако ли се догоди предпразник Благовести Пресвете Богородице у
четвртак Пете седмице поста:
Певамо службу предпразника (стихире и канон) унапред у среду по
реду, због Великог канона. Службу редовног светог такође певамо
на повечерју.

МР
Ако се догоди предпразник Благовести Пресвете Богородице у
Четврту или Пету недељу поста:

На великом вечерњу стихире васкрсне 3, Анатолијева („восточна“)
3, и предпразника 4. Слава: предпразника; И сада: богородичан од
првих (догматик) гласа, и остало како је уобичајено. На јутрењу
тропар васкрсан 2х; Слава и сада: предпразника; и остало
васкрсно. Канон васкрсан са ирмосем на 4, Богородичан на 2,
Триода на 4, и предпразника на 4. Катавасија: Отверзу уста моја..
После 3. песме кондак предпразника и сједален из Триода, Слава
и сада: предпразника. После 6. песме кондак васкрсан и икос.
После 9. песме светилен васкрсан, Слава и сада: предпразника. И
остало по обичају васкрсно и Триода. На 1. Часу тропар васкрсан,
Слава: предпразника; И сада: богородичан часова. Светима служба
Јована Лествичника и Марије Египћанке у ове недеље се
изостављају, а певају се када одлучи еклисиарх.

МР
Ако се догоди предпразник Благовести у суботу Пете седмице
поста тј. Акатиста:
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У петак увече на Господи воззвах.., пева се стихира из Триода
самогласна дана 2х, и мученичан и акатиста на 4 и предпразника
3; Слава: предпразника; И сада: акатиста. Вход, прокимен, и
Чтенија дана.. Да исправитсја молитва моја.. и остало из
пређеосвећене литургије. Четверопеснец из Триода певамо на
повечерју. На јутрењу на Бог Господ.. тропар акатиста 2х Слава и
сада: предпразника. И уобичајене катизме. Кондаци и икоси
акатиста по њиховом реду. Канон предпразника са ирмосем на 6 и
акатиста на 8. Катавасија: Отверзу уста моја.. После 3. песме и
после 6. песме кондаци и икоси по обичају. После 9. песме
светилан акатиста 2х; Слава и сада: предпразника. На хвалитним
стихире акатиста на 4 глас 4. Подобан: Јако добља..; Слава и сада:
глас 4.: Јазика јегоже невидјаше. Велико славословље, и отпуст.

ВИДИ
Ако се предпразник Благовести догоди у Лазареву суботу:
пева се служба предпразника раније, тј. у четвртак те исте
седмице, како је речено овога месеца 24. дана

ВИДИ
Треба знати ако се Благовести догоде у суботу или недељу:

На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4, глас 4.
Подобан: Званниј свише..

Створитељ се смиловао на творевину, и по милосрђу се понизио,
па хита да се усели у тело божанске Младице; ка њој је дошао велики
архангел, и рекао јој: Радуј се богообрадована, сада је са тобом Бог
наш; не плаши се од мене Царевог архистратига, јер си стекла благодат,
коју је твоја прамати Ева изгубила, и зачећеш и родити Јединосушнога
са Оцем. (два пута)

Чудне је твој говор и твој изглед, чудне су твоје речи и вести,
говорила је Марија ангелу; не обмањуј ме, јер ја сам девствена и
незнам за брак, а ти говориш да ћу зачети Неизмерног. Како ће га
примити моје тело, када Њега ни величина небеска не може сместити?
Нека те сада Дјево научи пример крова Аврамовог, који је Бога примио,
као пра-слика из давнине, да ћеш ти примити Бога у твоје тело.

Дошавши сада у град Назарет, Гаврило поздравља тебе, као духовни
град Цара Христа, и кличе ти: Радуј се благословена и богообрадована,
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јер ћеш примити у твоје тело Бога оваплоћенога! По његовој доброти
се, тобом, човечанство на првобитно блаженство призива, зато је
благословено тело твоје и Божански Плод бесмртни, који даје целом
свету очишћење и велику милост.

Слава и сада, глас 1.
У шести месец послан беше архистратиг, теби Дјеви Пречистој, да

ти јави речи спасења, уз то и да ти кличе: Радуј се обрадована, јер је
Господ са тобом, па ћеш родити Сина из Оца превечног, да спасе народ
свој од греха њиховог.

На стиховње стихире, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..

Вођа вишњих сила са небеса слеће у Назарет, и Дјеву поздравља
речима: Радуј се као пречиста кочија Божанства, тебе је од вечности
Бог заволео, и за своје станиште избрао, а ја сам слуга Владике, и
дошао сам да ти кличем: родићеш Господа, и остати без промене
девствена.
Стих: Благовестите дан дану спасење Његово. (пс.95,2)

Зашто је твој изглед пламени? Тако је Пречиста рекла Гаврилу са
чуђењем. Каква је твоја част и сила твојих речи? Јављаш ми да ћу
зачети Сина, а ја нисам мушко искусила! Одлази и не варај ме човече,
као што је у давнини преварила праматер Еву змија лажљива.
Стих: Певајте Господу нову песму, певајте Господу сва земљо. (пс.95,1)

Пресвети Дух Божији доћи че на тебе, Пречиста, и бићеш
богопријемна Владичице, а сила Свевишњег осениће те, па ћеш родити
Сина, а сачуваћеш девство нетакнуто. Он је Син без родослова; Он
долази да спасе народ свој, јер је тако благоизволео.

Слава и сада, глас 4.
У шести месец беше послан архангел Дјеви Пречистој, и речима „Радуј
се“ њу је поздравио, и њој је благовестио, да ће кроз њу доћи
Избавитељ. А она примивши поздрав заче тебе Бога превечног, који си
желео да се неизрециво оваплотиш, за спасење душа наших.

Тропар, глас 4.
Данас је почетак нашег спасења и објава вечне тајне: Син Божији

Син Дјеве постаје, а Гаврило јавља радосну благодатну вест. Због тога
заједно са њим, кличемо Богородици: Радуј се благодатна, Господ је са
тобом.

DAN 24.



166

MINEJ MART

Месеца марта 25. дан

Празник Благовести Пресветој Богородици и Увекдјеви Марији

Празник се може догодити почев од четвртка Треће седмице Часног
поста, па све до среде Светле седмице.
Ако је пост, почиње вечерње без катизми и без поклона.

На Господи воззвах.., узимају се стихови на 10 и пева се самогласна
из Триода 2х и подобне 3 и празника 3, са тиме што се две
понављају.
Глас 6.
Подобан: Всју отложивше..

Превечни се Савет теби открио, млада Дјево, када ти је Гаврило
дошао, поздравио те и јавио: Радуј се земљо не засејана; Радуј се
купино несагорива; Радуј се дубино недогледна; Радуј се мосте који
преводи на небеса, и лествице висока, коју је Јаков видео. Радуј се
свети сасуде са небеском маном; Радуј се разрешење од клетве. Радуј
се Адамово позивање, јер је Господ са тобом. (два пута)
А нетакнута млада Дјева је архистратигу одговорила: долазиш мени као
људском бићу, па како ми јављаш речи надчовечанске? Јер говориш да
ће Бог самном бити, и у моје тело се уселити. Реци ми како ћу постати
станиште довољно широко и место освећења, за Њега који и херувиме
превазилази? Немој да ме вараш и обманеш, јер нисам познала телесне
жеље и нисам брак окусила, па какао да родим Бого-Дете? (два пута)
Али бестелесни говори: Где Бог хоће превазилази и законе природе, па
и надчовечанска дела чини, зато веруј мојим истинитим речима, Дјево
Пресвета и Најнепорочнија. А она њему одговара: нека ми буде сада по
твојим речима, и нека родим Бестелеснога, који хоће од мене тело
зајмити, да би се као Најсилнији помешао са људима, и уздигао их до
првобитног достојанства.
Слава и сада, глас тај исти, самогласно
Дело Јована Монаха.

Са небеса је послан Гаврило архистратиг, да благовести Дјеви
зачеће, и долазећи у Назарет, мишљаше у себи и дивљаше се чуду
овоме: О, како да се Недоступни на небеским висинама роди од Дјеве?
Он који има небо као престо, а земљу за подножије, како ће да се
усели у тело девојке? Док на њега не смеју шестокрили и многооки
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погледати, на само реч хоће да се од Дјеве да се оваплоти! Ово су праве
речи Божије, па зашто онда стојим и Дјеви не кажем: Радуј се
благодатна, јер је Господ са тобом! Радуј се Дјево Пречиста; Радуј се
невесто неневесна; Радуј се Мати Живота, благословен је плод тела
твога!

Вход, Радосна светлости..
прокимен и паримије дана и празника 3

Читање из Књиге Постања (гл.28.10-17)
Отиде Јаков од Вирсавеје идући у Харан. И дође на једно место, и

онде заноћи, јер сунце беше зашло; и узе камен на оном месту, и метну
га себи под главу, и заспа на оном месту. И усни, а то лестве стајаху
на земљи а врхом тицаху у небо, и гле, анђели Божји по њима се
пењаху и силажаху; И гле, на врху стајаше Господ, и рече: Ја сам Господ
Бог Аврама оца твог и Бог Исаков; ту земљу на којој спаваш теби ћу
дати и семену твом; И семена ће твог бити као праха на земљи, те ћеш
се раширити на запад и на исток и на север и на југ, и сви народи на
земљи благословиће се у теби и у семену твом. И ево, ја сам с тобом,
и чуваћу те куда год пођеш, и довешћу те натраг у ову земљу, јер те
нећу оставити докле год не учиним шта ти рекох. А кад се Јаков
пробуди од сна, рече: Зацело је Господ на овом месту; а ја не знах. И
уплаши се, и рече: Како је страшно место ово! Овде је доиста кућа
Божја, и ово су врата небеска.

Читање из књиге Пророчанства Језекиљева (гл. 43.27 и 44.1-4)
Тако говори Господ: осмог дана и после нека приносе свештеници

на олтару жртве ваше паљенице и жртве ваше захвалне, и примићу вас,
говори Господ Господ. И одведе ме опет к вратима спољашњим од
светиње, која гледају на исток, а она беху затворена. И рече ми Господ:
Ова врата нека буду затворена и да се не отварају, и нико да не улази
на њих, јер је Господ Бог Израиљев ушао на њих; зато нека буду
затворена. За кнеза су; сам кнез нека седа на њима да једе хлеб пред
Господом; кроз трем од ових врата нека улази и истим путем нека
излази. И одведе ме к северним вратима пред дом; и видех, и гле, дом
Господњи беше пун славе Господње.

Читање из Прича Соломонових (гл. 9.1-11)
Премудрост сазида себи кућу, и отеса седам ступова; Покла стоку

DAN 25.
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своју, раствори вино своје, и постави сто свој. Посла девојке своје, те
зове сврх висина градских: Ко је луд, нека се уврати овамо. И
безумнима вели: Ходите, једите хлеба мог, и пијте вино које сам
растворила. Оставите лудост и бићете живи, и идите путем разума. Ко
учи подсмевача, прима срамоту; и ко кори безбожника, прима поругу.
Не карај подсмевача да не омрзне на те; карај мудра, и љубиће те.
Кажи мудроме, и биће још мудрији; поучи праведног, и знаће више.
Почетак је мудрости страх Господњи, и знање је светих ствари разум.
Јер ће се мноме умножити дани твоји и додаће ти се године животу.

Затим: Да исправитсја молитва моја.. и 3 велике метаније и даље
пређеосвећена литургија

ВИДИ
Ако нема пређеосвећене:
На Господи воззвах.., стихире подобне 3 из Триода и 5 празника;
Слава и сада: Са небеса је послан.. Вход, прокимен паримије дана
и 3 од празника. Затим: Удостоји Господе.. На стиховње из Триода
самогласна дана 2х и мученична; Слава и сада: Данас радост..
После Сада отпушташ.. тропар празника, јектенија и 3 велике
метаније и отпуст. На трпези је дозвољено вино и уље ма у који
дан да се догоди, а све у славу Пресвете Богородице.

МР
Читају се паримије најпре дана а затим празника 5 и то: 1. Мојсеј
дође на гору Хорив..; 2. Господ ме је створио..; 3. Изиђе Јаков од
студенца.. 4. Биће од дана осмога и даље.. 5. Премудрост сазда себи
дом.. Исто тако се читају 5 паримија празника ако се догоде
Благовести и у недељу.

Ако је пост, читају се увече три раније написане и на литургији и
ове две:

Читање из Књиге Изласка (гл.3,1-8)
У дане оне, Мојсије пасаше стадо Јотору тасту свом, свештенику

мадијанском, и одведе стадо преко пустиње, и дође на гору Божију
Хорив. И јави му се анђео Господњи у пламену огњеном из купине. И
погледа, а то купина огњем гори а не сагорева. И Мојсије рече: Идем
да видим ту утвару велику, зашто не сагорева купина. А Господ кад га
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виде где иде да види, викну га Бог из купине, и рече: Мојсије! Мојсије!
А он одговори: Ево ме. А Бог рече: Не иди овамо. Изуј обућу своју с
ногу својих, јер је место где стојиш света земља. Још рече: Ја сам Бог
оца твог, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Јаковљев. А Мојсије заклони
лице своје, јер га страх беше гледати у Бога. И рече Господ: Добро
видех невољу народа свог у Мисиру, и чух вику његову од зла које му
чине настојници, јер познах муку његову. И сиђох да га избавим из руку
мисирских, и да га изведем из оне земље у земљу добру и пространу,
у земљу где млеко и мед тече.

Читање из Прича Соломонових (гл.8,22-30)
Господ ме је имао у почетку пута свог, пре дела својих, пре сваког

времена. Пре векова постављена сам, пре почетка, пре постања земље.
Кад још не беше бездана, родила сам се, кад још не беше извора
обилатих водом. Пре него се горе основаше, пре хумова ја сам се
родила, Још не беше начинио земље ни поља ни почетка праху
васиљенском; Кад је уређивао небеса, онде бејах; кад је размеравао
круг над безданом. Кад је утврђивао облаке горе и крепио изворе
бездану; Кад је постављао мору међу и водама да не преступају
заповести Његове, кад је постављао темеље земљи; Тада бејах код Њега
храњеница, бејах Му милина сваки дан, и весељах се пред Њим свагда;

У 1. сат ноћи удара се у велико звоно подуже а затим у сва. Са када
се окупимо у храму, пошто јереј изговори благослов, почињемо
Велико повечерје и певамо С нами Бог.. на глас 8, оба хора. Затим
уобичајени тропари Часословца: Ден прешед..
После 1. Трисветог тропар празника: Днес спасенија нашего..
После 2. Трисветог кондак празника: Возбраној војеводје..
А после: Слава во вишњих Богу.. излазимо у припрату и вршимо
литију по обичају.

Певамо литијске стихире празника, самогласно 3
Глас 1.
Дело Византијево.

У шести месец беше послан архистратиг ка теби Дјеви Пречистој,
да ти јави речи спасења, и да те поздрави: Радуј се обрадована, јер је
Господ са тобом, и родићеш Сина из Оца превечног, и спасиће народ
свој од греха њихових.

DAN 25.
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Дело Анатолијево.
У шести месец послан беше архангел Гаврило са небеса, у град

галилејски Назарет, да донесе младој Дјеви радост благовести, и
дошавши њој узвикну говорећи: Радуј се обрадована, Господ је са
тобом; Радуј се станиште по природи Несместивог; Њега небеса не могу
сместити, а твоје га је тело примило, Благословена; Радуј се свето
позивање Адама, и Еве избављење, и радости целог света и весеље
рода нашега.
Послан беше од Бога са небеса архангел Гаврило, у град галилејски
Назарет Дјеви неокаљаној, да јој благовести зачеће на чудан начин;
Послан је бестелесни слуга ка духовном граду и духовним дверима, да
најави силазак и долазак Владике, и дошавши јој кликташе: Радуј се
престоле огњени, славнији и од херувима четверосјајних; Радуј се
седиште Цара небеског; Радуј се горо несечена и станиште пресвето, у
тебе се попуно божанство телесно уселило, вољом Оца увек постојећег,
и садејством Пресветога Духа; Радуј се обрадована, Господ је са тобом.

Ако је субота или недеља
Слава, глас 8.
Дело Јована Монаха.

Нека се веселе небеса, и нека се радује и земља, јер сапостојећи
са Оцем, и сабеспочетни и сапрестолни, показао је милосрђе и
човекољубиво се смиловао, па је себе унизио, и вољом и саветом Бога
Оца, се у Дјевино тело уселио, Духом предочишћено. О, каквог ли чуда:
Бог је међу људима, и Несместиви је у крилима, и Надвремени је у
времену! Преславно је ово бесемено зачеће, и унижење неизрециво и
веома тајанствено. Бог се унизио, оваплотио и телесан постао, када је
ангел Пречистој зачеће најавио: Радуј се обрадована, Господ је са
тобом, који има велику милост.
И сада, глас 2.

Данас Гаврило Благодатној благовести: Радуј се Мати неневесна и
неискусобрачна! Не чуди се мојем чудном изгледу и не бој се, јер ја
сам архангел. Некада је змија Еву преварила, а сада ја теби
благовестим радост, и остаћеш Пречиста и нетакнута, а родићеш
Господа.

Ако је постан дан:
Слава и сада: Данас Гаврило Благодатној благовести..
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Затим уобичајене молитве са бденија. И ушавши у храм певамо
Стиховње стихире самогласно, глас 4.

У шести месец беше послан архангел Дјеви Пречистој, и речима
„Радуј се“ њу је поздравио, и њој је благовестио, да ће кроз њу доћи
Избавитељ. А она примивши поздрав заче тебе Бога превечног, који си
желео да се неизрециво оваплотиш, за спасење душа наших.
Стих: Благовестите дан дану спасење Његово. (пс.95,2)

Говор који никада није чула зачула је Богородица, јер јој је
архангел речи благовести рекао, и када је поздрав примила зачела је
тебе Бога превечнога. Зато и ми теби радосно кличемо: Боже
неизмењени а из ње оваплоћени, мир целом свету подари, а душама
нашим велику милост.
Стих: Певајте Господу нову песму, певајте Господу сва земљо. (пс.95,1)

Ево сада нам је позив јављен, и неизрециво се Бог са људима
сједињује, гласом архангела се обмана одгони, и Дјева прима радост, а
земно небеским постаје; Цео свет је разрешен од прве клетве, зато нека
се све створено радује, и нека запева у песмама: Створитељу наш и
Избавитељу, Господе, слава теби.

Слава и сада, глас тај исти.
Дело Андреја Јерусалимског.

Данас је радост благовештења, данас је празник девства, данас се
земно са небеским сједињује; Адам се обнавља а Ева се од прве клетве
ослобађа; Сенка нашег бића оваплоћењем прима обожење, и црква
Божија настаје. О, велике ли тајне! Недокучивог ли начина унижења!
Неизрецивог ли богатства доброте! Ангел служи чуду, а девствено тело
прима Сина, Дух Свети је низпослан, а Отац је са висине благоизволео.
Промена се чини по Превечном Савету, у којој ми спасени, заједно са
Гаврилом запевајмо Дјеви: Радуј се обрадована, јер је из спасење
Христос Бог наш, који је примио нашу природу, и ка себи је уздигао;
Њега моли да се спасу душе наше.

Затим: Сада отпушташ.. а после Оче наш..
На благосиљању хлебова,
Тропар, глас 4.

Данас је почетак нашега спасења, и објава вечне тајне: Син Божији
Син Дјеве постаје, а Гаврило јавља радосну вест. Због тога заједно са
њим кличемо Богородици: Радуј се Благодатна, Господ је са тобом.
И Буди имја Господње.. певајући 3х.

DAN 25.
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Чтеније празника.

На јутрењи

На Бог Господ.. тропар празника 3х

После 1. катизме оба сједална из Триода и без јектенија и Чтеније
дана.

После 2. катизме јектенија, и сједален празника, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Велики војвода бестелесних ангела, дошао је у град Назарет, да
најави теби Пречиста, Цара векова и Господа, говорећи теби „Радуј се
благословена Маријо“, недокучиво је и неизрециво ово чудо, људима за
обновљење.
Слава и сада, то исто.
Чтеније празника.

После 3. катизме, сједален, глас 3.
Подобан: Красотје..

Нека се данас цео свет радује, јер је теби архангел радост
саопштио, благословена, света и Пречиста Мати Христа Бога. Данас је
помрачена змијина намера, а праоци се окова клетве избављају; Зато и
ми непрестано теби кличемо: Радуј се обрадована!
Слава и сада, то исто.
После Чтенија дају се братији свеће

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

Гаврило са небеса кличе Светој „Радуј се“, јер ће зачети у себи
превечнога Бога, који је речју цео свет створио. Али Маријам одговара:
ја сам безмужна и како ћу родити Сина? Ко је икада видео бесемено
рођење? На то је ангел Богородици Дјеви рекао говорећи: на тебе ће
наићи Дух Свети, и сила Вишњега ће тебе осенити.

Слава и сада, глас и подобан тај исти.
Послан беше Гаврило Дјеви Марији, да јој најави радост неизре-

циву, да ће бесемено зачети, и неће се девства лишити; Родићеш Сина,
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Бога превечнога, да спасе народ свој од греха њихових, то сведочи Онај
који ме је послао да ти кличем „Радуј се“ јер ћеш као Дјева родити, и
после рађања ћеш девствена остати.

Чтеније празника.

Затим степена 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4.: Благовестите дан дану, спасење Његово. (пс.95,2)
Стих: Певајте Господу нову песму, певајте Господу сва земљо. (пс.95,1)

Све што дише..
Еванђеље по Луки, зачало 4.
После 50. псалма
Стихира самогласна, глас 2.

Данас Гаврило Благодатној благовести: Радуј се Мати неневесна и
неискусобрачна! Не чуди се мојем чудном изгледу и не бој се, јер ја
сам архангел. Некада је змија Еву преварила, а сада ја теби
благовестим радост, и остаћеш Пречиста и нетакнута, а родићеш
Господа.

Канон празника, ирмоси по два пута, а тропари на 12. Катавасија
празника, оба хора заједно.

Тамо где иде Трипеснец, тамо певамо празника са ирмосем на 6 и
Трипеснеца на 8. Катавасија: ирмоси из Триода, оба хора заједно.

Канон, дело кир Теофана. Његов акростих је по алфавиту до 8.
песме. Глас 4.

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

Нека теби пева Владичице Давид, праотац твој, у духовну свиралу:
саслушај кћери радосну вест од ангела, јер ти јавља радост неизрециву.
Ангел: Кличем теби радосно, а ти добро слушај и пази на речи моје,
јер ти јављам за бесемено Божије зачеће; јер ти си Пречиста нашла
благодат пред Богом, коју никада ниједна друга није.

DAN 25.



174

MINEJ MART

Богородица: Како да разумем ангеле снагу твојих речи, и како ће то
бити, објасни ми боље? Како ћу зачети када сам девствена и млада
дјева? И како ћу постати Мати мога Створитеља?
Ангел: Мислиш да ти говорим обману, чини ми се; Али се радујем
видећи твоју чврстину. Зато се небој Владичице, јер када Бог хоће
дешавају се и чуда изузетна.

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

Богородица: Нестало је већ кнежева од Јудеја, и настало је друго време
у којем се јавља Христос као надање народа; А ти ми реци: како ћу га
родити када сам девствена?
Ангел: Тражиш Дјево од мене да сазнаш начин зачећа у теби, али то
је неизрециво. Дух Свети ће стваралачком силом осенити тебе и тако
ће се догодити.
Богородица: Моја прамати је поверовала змији и због залогаја светиње
је изагнана, зато се и ја бојим од твога чудног поздрава, и стидим се
од пропадања.
Ангел: Ја стојим пред Богом и послан сам да ти јавим божанску вољу,
зашто се бојиш од мене, Свенепорочна, јер се ја бојим од тебе? Зашто
се устручаваш од мене Владичице, јер се ја од тебе свето устручавам?

Сједален, глас 8.
Подобан: Свирелеј пастирских..

Реч Божија је сада на земљу сишао, а ангел стоји пред Дјевом и
кличе јој: Радуј се благословена, јер си једина печат девства сачувала,
и зато ћеш примити превечнога Бога-Реч и Господа, јер он као Бог
жели да спасе од преваре људски род.
Слава и сада, глас тај исти.
Подобан: Повељеноје..

Бог је са небеса послао архистратига Гаврила, и он је брзо дошао
Дјеви као духовном граду, и овако јој саопштио: примићеш Дјево у тело
своје Створитеља, и родићеш га са телом али неизмењенога: Зато сам
послан да ти јавим о чудом рођењу Пречиста, и зато сам ту и кличем
ти: радуј се Невесто неневесна.
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Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанства, и облаку лаком, дође
Исус најсветији и непропадиви, да спасе све који му кличу: слава
Христе сили твојој.

Богородица: Чула сам да је у давнини прорекао пророк за неку свету
девојку да ће родити Емануила. Али бих хтела знати: како може
човекова природа поднети сједињење са Божанством?
Ангел: Показала је то купина која није сагорела, а тако ћеш и ти
обрадована и свеопевана примити огањ, и на теби ће се извршити ова
преславна тајна, а ти ћеш остати Пречиста и Увекдјева и после рађања.
Богородица: Реци ми Гаврило, обасјани сјајем Бога Сведржитеља, и
проповедниче истине, како ће остати нетакнута моја чистота, ако родим
бестелесног Бога-Реч у телу?
Ангел: Са страхом стојим као слуга пред Господарицом, и плашим се
сада млада Дјево и стидим и да погледам на тебе, јер ће као роса на
руно сићи на тебе Реч Очева, јер је Он тако одлучио.

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

Богородица: Не могу да разумем речи твога јављања, јер била су много
пута чудеса, Божијом силом учињена, и знаци и знакови за уверење,
али да роди девојка неискусомужна, није било никада.
Ангел: Задивљујуће и необично чудо је на теби Свенепорочна, јер си
само ти Цара свих у тело примила и оваплотила, а тебе су предсказала
пророчанска јављања, и загонетке и слике из Старог Закона.
Богородица: Онај који нигде не може бити смештен и за сваког
невидив, како може да се усели у тело девствено које је сам он саздао?
И како ћу зачети Бога-Реч сабеспочетног са Оцем и Духом?
Ангел: Обећано је твоме праоцу Давиду да ће поставити плод твога
тела на престолу Давидовог царства, а тебе једину је као лепоту
Јаковљеву изабрао за своје духовно станиште.

DAN 25.



176

MINEJ MART

Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја погребеније..
Као праослика твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у
киту молио, и теби је вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе
вишњих сила.

Богородица: Када сам Гаврило примила радосну вест твојих речи, сва
сам се божанске радости испунила, јер си ми саопштио радост и
говориш о бесконачном весељу.
Ангел: Теби је дата, Богомати, радост божанска, и теби сада кличе сав
свет „Радуј се Богоневесто!“ Јер само си ти названа Мати Сина
Божијег, Пречиста.
Богородица: Нека сада због мене престане осуда Еве, и нека се јој се
због мене данас опрости њен преступ, јер ће због мене бити одужен
њен стари дуг.
Ангел: Обећао је Бог Авраму, да ће из његовог потомства доћи
благослов свима народима, Пречиста; а кроз тебе се ово обећање данас
испуњава.

Кондак, глас 8.
Теби војвоткињи која се бори за нас, узносимо песме победе, а

избавивши се од зла, песме захвалне, ми слуге твоје Богородице. Но
пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас опасности избави, да ти
кличемо: Радуј се, Невесто неневесна.

Икос:
Анђео првак послан би са неба да каже Богородици: Радуј се! И

гледајући те Господе, како се оваплоћаваш на нетелесни глас, беше
запрепашћен, и стајаше кличући јој овако: Радуј се, јер ће тобом радост
засјати; радуј се, јер ће тобом проклетство ишчезнути! Радуј се палог
Адама позивање; радуј се, Еви од суза избављење! Радуј се, висино
недостижна људским помислима; радуј се, дубино недогледна и
ангелским очима! Радуј се, јер си Царев престо; радуј се, јер носиш
Носиоца свега! Радуј се, звездо која објављује Сунце; радуј се, утробо
божанског оваплоћења! Радуј се, јер се тобом обнавља створење; радуј
се, јер се у теби зачиње Створитељ! Радуј се Невесто неневесна.

Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари богомудри..
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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.

Богородица: Говориш да се Светлост духовна у створеном телу
сједињује по великом милосрђу, и светло благовештење божанске
проповеди сада ми јављаш кроз речи: благословен је Пречиста Плод
твога тела.
Ангел: Радуј се Дјево Владичице, радуј се Пречиста, радуј се доме
Божији, радуј се светило света и Адамово позивање, и избављење Еве,
радуј се горо света и најсветлије освећење, и палато бесмртности.
Богородица: Наиласком Пресветога Духа, душа ми је очишћена, тело
освештано, и од мене је начинио цркву за станиште Бога, и скинију
свето украшену, и духовни храм, и чисту Матер Живота.
Ангел: Гледам сада тебе као пресветло светило и Богом начињен двор,
као златни ковчег, да примиш Законодавца, Богоневесто, који је решио
да кроз тебе избави пропало чоивечанство.

Песма 8.
Ирмос: Слиши отроковице Дјево чистаја..
Почуј Младице и Дјево Пречиста, нека ти каже Гаврило истину о
превечном савету Вишњега, буди спремна да примиш Бога, јер ће
кроз тебе Несместиви са људима живети, зато радосно кличем:
благословите сва дела господња Господа.

Богородица: Превазилази сваки разум земних, одговара млада Дјева, то
што си тражио да ми јавиш и преславна дела; Саслушала сам твоје
речи и се бојим и плашим да се не преварим као Ева, и да будем
далеко одбачена од Бога; Али ипак кличем: благословите сва дела
господња Господа и величајте га у векове.
Ангел: На то је Гаврило рекао: разрешена је твоја недоумица, јер си
добро рекла да је ово ствар недокучива, а сада се речима твојих уста
повинуј, и не сумњај као да је обмана, него што ти рекох веруј, јер и
ја радосно кличем: благословите сва дела господња Господа и величајте
га у векове.
Богородица: Непорочна одмах говори: то је закон од Бога људима, јер
из љубави ка целом свету долази да се роди; али ја незнам уопште за
супружанство, па како ми онда говориш да ћу родити? Бојим се да није
обмана, али ипак кличем: благословите сва дела господња Господа и
величајте га у векове.

DAN 25.
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Ангел: Опет ангел рече: речи које ми говориш, Пречиста, је закон
рађања смртих људи, али теби заиста обећавам, да ће се Бог оваплотити
неизрециво и недокучиво, како само он зна; зато и ја радосно кличем:
благословите сва дела господња Господа и величајте га у векове.
Богородица: Ти си мени весник истине, рече Дјева, и дошао си као
благовесник опште радости; Душу сам очистила са телом, и зато по
речи твојој нека ми буде, и нека се усели Бог у мене; а ја њему са
тобом кличем: благословите сва дела господња Господа и величајте га
у векове.

На 9. песми опет братија пале свеће.
Чесњејшују.. не говоримо, него певамо припева празника:
Благовести земљо радост велику, а небеса хвалите Божију славу.
Затим ирмос: Као духовном божијем ковчегу..
Тако исто и други хор пева овај припев и ирмос. И уз остале
тропаре празника овај исти припев.
Уз тропаре Трипеснеца узимамо припев:
Слава теби Боже наш, слава теби.
Уз богородичне узимамо припев празника.

Песма 9.
Ирмос: Јако одушевљеному Божију кивоту..
Као духовног Божијег ковчега, нека се не такне рука скверних, а
нек уста верних неућутно, са песмом ангела Богородици певају, и
нека јој кличу: радуј се Благодатна, Господ је са тобом.

Надразумно си зачела Бога, и мимо природних закона, млада Дјево,
а при рађању си избегла све материнско наше пропадиве природе и
остала си изнад њих. Зато достојно слушаш речи: Радуј се благодатна,
Господ је са тобом.

Нико земни не може објаснити како имаш млеко Дјево Пречиста?
И показујеш нешто туђе за природу човека, јер си законе рађања
зауставила и превазишла. Зато достојно слушаш речи: Радуј се
благодатна, Господ је са тобом.
Тајанствено је о теби говорило Свето Писмо, Мати Вишњега, јер те је
у давнини Јаков видео као лествицу и рекао: ово су степенице ка Богу.
Зато достојно слушаш речи: Радуј се благодатна, Господ је са тобом.

Чудом је боговидцу Мојсеју јављена купина и огањ и најавила
чудо; А који чекаше крај на проласку времена, рекао је: видећу то у
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младој Дјеви Пречистој. Зато њој као Богородици нека сви кажу: Радуј
се благодатна, Господ је са тобом.

Данило те је назвао духовном планином, а Исаија Божијом
Родитељком. Гедеон те је видео као росу и руно, а Давид те је назвао
светим дверима за другог. Гаврило ти пак кличе: Радуј се благодатна,
Господ је са тобом.

Затим ирмос из Триода, и припев празника и ирмос оба хора
заједно.

Светилен
Подобан: Со ученики..

Вођа ангелских сила беше послан од Бога сведржитеља, да
благовести Пречистој Дјеви необично и неизрециво чудо: да ће се Бог
као Човек из ње без семена оваплотити, у виду Бого-Детета, Он који
је саздао цео свет, зато народи благовестите обновљење целог света.
(два пута)
Слава и сада, ини светилен
Подобан: Жени услишите..

Данас је објављена од вечности тајна Божија: Бог-Реч је из
милосрђа Син Дјеве Марије постао, а Гаврило је радост благовести
објавио, са њиме и ми њој ускликнимо: Радуј се мати Господња.

На хвалитним, Све што дише.. и певамо стихире на 4
Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..

Са небеског свода је слетео Гаврило у Назарет, дошао је Дјеви
Марији и кликтао: Радуј се, јер ћеш зачети Сина, старијег од Адама,
Творца векова и Избавитеља свима који ти кличу „Радуј се Пречиста“!
Сапостојећи Бог-Реч беспочетнога Оца, није се одвојио од небеса, али
је сада дошао долнима, из свога највећег милосрђа, јер се смиловао на
нас пропале, и примио је Адамово понижење, и оваплотио се у туђу
природу.

Гаврило је са небеса благовест Дјеви донео, и овако њој кликтао:
Радуј се јер ћеш у твоме телу зачети, и у тебе ће се настанити Кога
нико сместити не може, и постаћеш му Родитељка, мада је он из Оца
пре звезде Данице заблистао.

Надприродни Бог-Реч се телом у тебе уселио, по Очевој вољи
Богородице Дјево, и постао је попут нас и обновио је род наш, пали

DAN 25.
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због старе клетве; Зато теби сви са ангелом верно кличемо: Радуј се
Мати Христова.
Слава и сада, глас 2.
Дело Теофаново.

Тајна од вечности сакривена данас се открива, јер Син Божији Син
човечији постаје, и што је лошије прима, да мени преда што је боље.
Адам се у давнини преварио: хтео је богом постати али није успео.
Зато се Бог учовечио да Адама учини богом. Нека се весели цео свет,
и нека се радује природа, јер архангел са страхом стоји пред Дјевом и
поздравља је са „радуј се“ уместо туге. Зато слава теби Боже наш, јер
си се из милости и милосрђа у Човека оваплотио.

Ако је субота или недеља, Велико славословље, јектенија и отпуст.
Ако је постан дан, певамо на стиховње из Триода самогласну дана
2х и мученичан.

Слава и сада, празника, глас 8.
Нека се веселе небеса, и нека се радује и земља, јер сапостојећи

са Оцем, и сабеспочетни и сапрестолни, показао је милосрђе и
човекољубиво се смиловао, па је себе унизио, и вољом и саветом Бога
Оца, се у Дјевино тело уселио, Духом предочишћено. О, каквог ли чуда:
Бог је међу људима, и Несместиви је у крилима, и Надвремени је у
времену! Преславно је ово бесемено зачеће, и унижење неизрециво и
веома тајанствено. Бог се унизио, оваплотио и тваран постао, када је
ангел Пречистој зачеће најавио: Радуј се обрадована, Господ је са
тобом, који има велику милост.

Затим: Добро је хвалити Господа..1х. После Оче наш.. тропар
празника, јектенија и на крају три велике метаније, без отпуста
јутрења. Братији се даје свето уље а пева се стихира самогласна.
Час 1. са катизмом. Тропар и кондак празнка и на крају 3 велике
метаније и молитва: Христе светлости истинита.. и отпуст.

У 3 сата дана излазимо са крстом и литијом ван манастира и
вративши се улазимо у трпезу и певамо часове 3. и 6. са катизмама
али без поклона. Тропар и кондак празника.

На часовима у звоно не ударамо, а на 6. часу певамо тропар
паримеја из Триода, и остало по поретку и паримију, а затим
Чтеније које почиње речима: Опет радост благовести.. Додајемо и 9.
час са катизмом и Чтенијем, а затим Блажена побрже и без певања
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и без поклона. Даље: Помјани нас Господи.. Лик небесниј.. Слава:
Лик свјатих ангел.. Ослаби остави.. После Оче наш кондак празника;
Господе помилуј 40х; Слава и сада: Чесњејшују херувим.. И 3 велике
метаније и молитва: Всесвјатаја Тројице.. и отпуст.

Вечерње певамо без катизме и без поклона.

На Господи воззвах.., певамо самогласну дана из Триода 2х без
мученичне, и подобне из Триода 3 и празника 3 и архангела 3
Стихире празника, глас 4. самогласно

У шести месец беше послан архангел Дјеви Пречистој, и речима
„Радуј се“ њу је поздравио, и њој је благовестио, да ће кроз њу доћи
Избавитељ. А она примивши поздрав заче тебе Бога превечног, који си
желео да се неизрециво оваплотиш, за спасење душа наших.
Говор који никада није чула зачула је Богородица, јер јој је архангел
речи благовести рекао, и када је поздрав примила зачела је тебе Бога
превечнога. Зато и ми теби радосно кличемо: Боже неизмењени а из ње
оваплоћени, мир целом свету подари, а душама нашим велику милост.

Ево сада нам је позив јављен, и неизрециво се Бог са људима
сједињује, гласом архангела се обмана одгони, и Дјева прима радост, а
земно небеским постаје; Цео свет је разрешен од прве клетве, зато нека
се све створено радује, и нека запева у песмама: Створитељу наш и
Избавитељу, Господе, слава теби.

Стихире архангела, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..

Велики Гаврило, дух и боговидиоц, светли и спасоносни, гледа
Трисунчану светлост и пева са вишњим војскама божанску и дивну
песму, па моли, да Господ подари мир душама нашим, и велику милост.

Велика тајна у почетку и ангелима незнана, и од пре века чувана,
само је теби Гаврило поверена, и њу си објавио јединој Пречистој када
си у Назарет дошао. Са њоме моли Господа, да подари мир душама
нашим, и велику милост.
Уз 11. стих додаје се припев: Творјај ангели своја духи и слуги своја
пламен огњениј.

Ти си увек пун светлости и чиниш вољу и извршаваш наредбе
Сведржитедља, начелниче ангела, Гаврило изузетни, зато спасавај све
који те са љубављу славе, и увек моли Господа, да подари мир душама
нашим, и велику милост.

DAN 25.
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Слава и сада, глас 6. самогласно
Са небеса је послан Гаврило архистратиг, да благовести Дјеви зачеће,
и долазећи у Назарет, мишљаше у себи и дивљаше се чуду овоме: О,
како да се Недоступни на небеским висинама роди од Дјеве? Он који
има небо као престо, а земљу за подножије, како ће да се усели у тело
девојке? Док на њега не смеју шестокрили и многооки погледати, на
само реч хоће да се од Дјеве да се оваплоти! Ово су праве речи Божије,
па зашто онда стојим и Дјеви не кажем: Радуј се благодатна, јер је
Господ са тобом! Радуј се Дјево Пречиста; Радуј се невесто неневесна;
Радуј се Мати Живота, благословен је плод тела твога!

За време ових стихира јереј чини проскомидију.
Вход са Еванђељем. Радосна светлости.., прокимен и паримије дана
затим празника две, и то: 1. Вниде Мојсеј..; 2. Господ созда мја..
Затим мала јектенија и возглас Трисветог.
Прокимен глас 4. Благовестите дан дану спасење Његово. (пс.95,2)
Благовестите ден от дне..
Стих: Певајте Господу нову песму, певајте Господу сва земљо. (пс.95,1)
Апостол Јеврејима, зачало 306: Браћо, и Онај који освећује и они који
се освећују..
Алилуја, глас 1. Сићи ће као роса на руно, и као капље које капљу на
земљу. (пс.71,6)
Стих: Нека буде име његово благословено у векове, пре сунца
пребиваће име његово. (пс.71,17)
Еванђеље по Луки, зачало 3. У дане оне заче Јелисавета..
И даље света литургија Златоустова.
Уместо Достојно.. певамо ирмос празника: Јако одушевљеному..
Причастен: Избра Господ Сион, и омиље му живети на њему.
(пс.133,13)

ВИДИ
Налазимо у неким типицима, да се пева у дане овог светог
празника: Да исправитсја молитва моја.. и то не знамо којим
узроком је одређено. Неки су произвољно и из незнања много
додали. Ја мислим ово не треба допуштати у потпуној Златоустовој
литургији, и на 6. часу и за време проскомидије.

Говори се да ако се догоди празник Благовести у било који дан
служи се литургија Златоустога а на трпези се разрешава риба, у
било који дан да се догоди.
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Ово примисмо од светих отаца: да се једе риба у дан светих
Благовести.

„ДА исправитсја“ пак, на почетку на пређеосвећеној литургији
се пева, а на 9. часу не треба било шта жалосно певати, јер тога
дана славимо основу нашег спасења.

ПАЗИ
Ако се догоди због неке потребе да нема литургије
На Господи воззвах.., стихире Триода подобне 3 и празника на 4 и
архангела на 3 Слава и сада, празника. Вход, прокимен, и Чтенија
дана, и празника 2; Затим прокимен апостола, и Еванђеље
празника, а после читања: Сподоби Господи.. На стиховње из Триода
самогласна дана 2х и мученичан; Слава и сада: Днес радост.. После
Ниње отпушчајеши.. тропар архангела; Слава и сада: празника.
Јектенија, и три велике метаније и отпуст. На трпези се служи
братији велико утешеније, једемо рибу и пијемо вино било који
дан да се догоди, али једанпут на дан, сем суботе и недеље.

Повечерје певамо мало у припрати, побрже, без метанија и
канона; Само на Слава во вишњих.. три метаније и после Трисветог
3 метаније, и после Чесњејшују.. 3 велике метаније са молитвом:
Господи и Владико.. и осталих 12. И на последњем Трисветом 3
поклона и отпуст.

МР
Ако се догоди Благовести у суботу Трећу или Четврту поста:

У петак на вечерњи катизме не говоримо; На Господи воззвах..
стихире на 10 Триода самогласна дана 2х и празника 8; Слава и
сада: празника и Чтенија најпре дана и празника на 5 и Да
исправитсја молитва моја.. и даље пређеосвећена. На првом часу
ноћи певамо велико повечерје уобичајено. После првога Трисветог
тропар празника; После другог кондак празника. После: Слава во
вишњих.. излази се као што је напред речено за постан дан.

На јутрењи
Служи се цела служба празника нити Четверопеснец нити друго
шта да се пева суботно, него све празника; певамо и Велико
славословље. Четверопеснец пева се у четвртак на повечерју.

DAN 25.
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Такође и на литургији све празника. Пред литургијом у други сат
дана чинимо излазак ван манастира како је уобичајено и
вративши се певамо литургију и блажена од канона празника
песме 3. и 6.

МР
Преба знати ако се догодe Благовести у Трећу недељу поста

Субота на малој вечерњи, на Господи воззвах.., стихире крста на 4;
Слава и сада: празника. На стиховње стихире васкрсна 1 и
празника 3 самогласно; стиховње велике вечерње, са њиним
припевима; Слава и сада: празника. После Трисветог тропар
васкрсан; Слава и сада: празника, јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Блажен муж.. цела катизма; На Господи воззвах.., васкрсне стихире
3 и крста подобне 3 и празника подобне 3 узимајући их на 4;
Слава, крста, глас 3: Христе Боже наш..; И сада, глас 6: Послан
бист..; Затим вход и чтенија 5. На литији стихире празника
самогласна на 3 глас 1. и крста на 3 писаних на хвалитнима.
Слава: празника; И сада: крста. На стиховње стихире воскресне по
Алфавиту, Слава: крста; И сада: празника. На благосиљању
хлебова: тропар празника 2х и крста 1х и Чтенија у Посланицама
апостолским или празника.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар васкрсан глас 2х; Слава: крста; И сада:
празника. После катизми сједални васкрсни са њиним
богородичиним и Чтеније у Толковном еванђељу. Полијелеј и
сједални празника, сви по једанпут, Слава и сада: празника, и
Чтеније празника; степена гласа. Прокимен празника; Све што
дише.. и Еванђеље празника. Воскресеније Христово.. 50. псалам и
стихира празника. Канон васкрсан на 4; крста на 4 и празника на
6. Катавасија празника: Отверзу уста моја.. После 3. песме кондак
и икос крста. Затим сједални крста; Слава и сада: празника и
Чтеније празника. После 6. песме кондак и икос празника и
Пролог. На 9. песми се пева Чесњејшују.., светилен васкрсан; Слава:
крста; И сада: празника. На хвалитним стихирама васкрсне на 4 и
празника на 3, глас 1. Подобан: Небесних чинов.. и самогласан, глас
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2.: Јеже от вјека таинство.. са њиним припевима. Затим припев:
Воскресни Господи Боже мој.. и певамо самогласну стихиру дана.
Слава: та иста стихира; И сада: Преблагословена јеси... Велико
славословље. И служи се поредак крстопоклоњења како је
уобичајено и после тога јектенија и отпуст. Слава и сада:
еванђелска стихира, и Оглашеније Студитово. Час 1. у припрати.
На 1. часу, тропар васкрсан; Слава: крста; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. кондак крста и остало и завршни отпуст.
У 2. сат дана излазимо ван манастира као што је напред речено и
вративши се певамо часове, на којима се говори тропар васкрсан
и празника и крста наизменично, а такође и кондаке.

На литургији
Блажена гласа на 4, празника песма 3. на 4 и крста песма 6. на 4.
После входа тропар васкрсан и крста и празника; Слава: кондак
крста; И сада: празника. Уместо Трисветог певамо: Крсту твоме
клањамо се Владико.. прокимен, Апостол, Алилуја, и Еванђеље и
причастен најпре празника, а затим крста. Уместо Достојно..
певамо ирмос: Јако одушевљеному.. Литургија је Василија Великог.
Такође и у све недеље
Часног поста, на којима ако се догоди овај празник служи се
литургија Светог Василија, без измене.

МР
Ако се догоде Благовести у понедељак Четврте или Пете или
Шесте недеље Часног поста.

У недељу на Малој вечерњи стихире празика на 4, Слава и сада:
празника. На стиховње из Триода самогласна дана 2х и мученичан;
Слава и сада: празника. Тропар празника, мала јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
После уобичајеног псалма певамо Блажен муж.. 1. антифон. На
Господи воззвах.., стихире на 10: из Триода подобне 3, празника 7.
Слава и сада: Послан бист.. вход, прокимен дана и чтенија
празника 3. Затим јектенија: Рецимо сви.., а потом: Удостоји
Господе.., Допунимо вечерњу молитву.. На литији стихире празника.
На стиховње стихире празника са припевима празника; Слава и
сада: празника. На благосиљању хлебова: тропар празника 3х.

DAN 25.
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Чтенија празника.

На јутрењи
Певамо службу празника по поретку као што је напред указано за
постан дан.
У понедељак Четврте недеље поста, на 1. часу врши се поклоњење
крсту као што је уобичајено.

МР
Ако се догоде Благовести у Крстопоклону среду

Изостављају се стихире и „славник“ и канон крста, а певају се у
понедељак или у петак те седмице. Овде певамо службу Благо-
вести са Трипеснецом среде, по поретку као што је речено у први
дан. А на јутрењи на 1. часу врши се поклоњење крсту по своме
реду.

МР
Ако се догоде Благовести у Четврту или Пету седмицу поста

У суботу на Малој вечерњи, стихире празника на 4; Слава и сада:
празника. На стиховње 1 стихира васкрсна, и стиховње празника
са велике вечерње са њиним стиховима. Слава и сада: празника.
Тропар празника, мала јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Блажен муж.. цела катизма. На Господи воззвах.., стихире васкрсне
3 Анатолијева („источна“) 1 и празника 6; Слава и сада, глас 6.
Послан бист.. вход, прокимен дана и чтенија празника 5. На литији
стихире празника; Слава, глас 8. И сада, глас 2. На сиховње
стихире васкрсне, Слава и сада: празника. На благосиљању
хлебова тропар празника 3х и Чтенија у Посланицама апостолским
или празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан 2х Слава и сада: празника. После
катизми сједални васкрсни са њиним богородичиним и Чтеније у
Толковном Еванђељу. Затим полијелеј и сједални празника сви по
1х и Чтеније празника. Степена гласа, прокимен празника. Све што
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дише.. и Еванђеље празника. Воскресеније Христово.. 50. псалам, и
стихира празника. Канон васкрсан са ирмосем на 4, Триода на 4 и
празника на 6. Катавасија ирмос празника. После 3. песме сједален
празника, Слава и сада, то исто. Чтеније празника. После 6. песме
кондак празника и икос, и читамо Пролог. На 9. песми певамо
Чесњејшују.. Светилен васкрсан и празника. На хвалитним стихире
на 8: васкрсне 4 и празника 4 са њиним припевима и са
„славном“, затим припев: Васкресни Господи Боже мој.. и певамо
самогласну стихиру дана; Слава, опет то исто; И сада:
Преблагословена јеси.. Велико савословље, а после Трисветог тропар
васкрсан, јектеније и отпуст. Затим Слава и сада: Еванђелска
стихира, и излази се у припрату и 1. час. На 1. часу тропар
васкрсан; Слава: празника; И сада: богородичан часова. После
Трисветог кондак празника, и остало и завршни отпуст.

ВИДИ
У 2. сат дана: Чинимо излазак из обитељи на начин како је речено
и враћамо се, а затим
Литургија Василија Великог
Блажена гласа, на 6 и празника песма 3. на 4 После входа тропар
васкрсан и празника. Слава и сада: кондак празника. Прокимен,
Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен најпре недеље па
празника.

МР
Ако се догоде Благовести Пресвете Богородице у среду Пете седице
поста

Певамо службу Предпразника Благовести, стихире и канон у
понедељак по поретку; минеј певамо на повечерју. Пошто се
додаје Велики канон са четвртка на уторак те седмице и певамо
Велики канон са Трипеснецом уторковим због празника Пресвете
Богородице, јер се у среду на сам празник катизме не говоре и
метаније не чине. А оданије празника певамо у четвртак. Због тога
у среду увече стихире са метанијама и Велики канон, а у четвртак
се не пева јер је већ отпеван напред у уторак.
У среду Пете седмице поста певамо целу службу, вечерње и
јутрење парзника са Триодом, по Уставу, као што је већ наведено
за постан дан. А оданије Благовести певамо у четвртак на јутрењи
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са апостолским Трипеснецом, као што је изложено у понедељак
Четврте и Пете седмице поста на оданију Благовести.

МР
Ако се догоде Благовести Пресвете Богородице у четвртак Пете
седмице поста, када се пева Велики канон

Премешта се Велики канон господина Андреја, због празника, и
пева се у уторак те седмице са Трипеснецом уторковим а
Трипеснец апостолски певамо са празником Благовести и затим
Катавасија из Триода.

МР
Ако се догоде Благовести Пресвете Богородице у петак Пете
седмице

Певамо предпразник Благовести (стихире и канон) раније тј. у
среду по реду због Великог канона, а свети из минеја се пева на
повечерју.

МР
Ако се догоде Благовести Пресвете Богородоце у Суботу акатиста

У петак увече
На Господи воззвах.., стихире на 10 из Триода самогласна 2х и
празника на 8; Слава и сада: празника: Послан бист..
Вход и чтенија дана и чтенија празника 5. После: Да исправитсја
молитва моја.. 3 метаније.

ВИДИ
У 1. сат ноћи клепа се у велико, а затим у сва. Сакупивши се у
храм после благослова јерејевог певамо Велико повечерје, а јереј
кади по обичају, после: Слава во вишњих.. излазимо у припрату и
чинимо уобичајену литију и певамо стихире самогласне празника
3, глас 1. Слава и сада: Благовјествујет Гаврил.. и јереј уобичајену
молитву бденија, а после завршетка опет улазимо у храм и певамо
на стиховњим стихире самогласне са њиним припевима; Слава и
сада: Днес радост.. На благосиљању хлебова тропар празника 3х и
Чтенија празника.
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На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника 3х. После 1. катизме кондак:
Возбраној војеводје.. и следећа 3 кондака и 3 икоса и опет 1.
кондак и Чтенија акатиста. После 2. катизме 3 кондака и 3 икоса
и опет 1. кондак Возбраној.. као што је напред наведено, и Чтенија
акатиста и Полијелеј, Сједален и све празника и Чтеније
празника, степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен празника; Све што
дише.. Еванђеље празника, 50. псалам, стихира празника. Канон
празника са ирмосем на 8 и акатиста на 6. Катавасија празника оба
хора заједно. Четверопеснец овде не певамо, него га певамо
унапред у четвртак на повечерју. После 3. песме 3 кондака и 3
икоса и опет 1. кондак. Затим сједален и Чтеније празника. После
6. песме 3 кондака и 3 икоса, затим кондак: О, всепејтаја Мати... 3х
и икос 1. и кондак: Возбраној војеводје.. и читамо Пролог и
Синаксар. На 9. песми Чесњејшују.. не певамо него припеве
празника као што је писано на сами празник а уз тропаре канона
акатиста још и припев: Пресвета Богородице спаси нас. Затим на
скупу певамо припев и ирмос: Јако одушевљеному.. и поклон.
Светилен празника. На хвалитним стихире празника глас 1.
(Подобан: Небесних чинов..) на 4; Слава и сада: Да весељатсја
небеса.. Велико славословље, тропар празника, јектенија и отпуст.
Даје се братији свето уље по обичају и Студитово оглашење и 1.
час у припрати. На 1.часу тропар празника. После Трисветог
кондак празника и остало и отпуст и излази се ван манастира.

На литургији
Блажена празника песма 3. и 6. на 8. Прокимен, Апостол, Алилуја,
Еванђеље и причастен празника

МР
О овом празнику ако се догоди у Лазареву суботу

У петак увече катизме се не говоре. На Господи воззвах.., стихира
самогласна дана 2х: Душепољезнују.. малу и празника 3: Совјет
превјечниј.. и светог Лазара 5; Слава: Душепољезнују.. велику.. И
сада, празника: Послан бист.. вход, прокимен и чтенија дана и
чтенија празника 5 и даље пређеосвећена литургија.
На трпези се дозвољава вино и уље
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ВИДИ
У 1. сат ноћи удара се у велико звоно подуже, па у сва. И када се
сакупимо у храм певамо Велико повечерје. После 1. Трисвето
тропар празника а после: Слава во вишњих.. излазимо у припрату и
певамо самогласне стихире празника 3 и из Триода самогасне 3
писане на хвалитним: Божества твојего Христе.. Слава: Да
весељатсја небеса; И сада: Благовјествујет.. На стиховњим стихире
самогласне празника са њиним припевима; Слава: Предстал јеси
гробу.. И сада: Днес радост.. После Оче наш.. тропар празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника 2х, Слава: Обшчеје воскресеније.. И
сада: празника. После 1. катизме сједален из Триода, глас 1.
Ушчедрив Мартини и Маријини слези.. 2х. Слава и сада: празника.
После 2. катизме сједален из Триода, глас 5.: Источник премудрости..
2х, Слава и сада: празника и Чтеније о праведном Лазару или
празника. Затим Полијелеј и сједален празника и Чтеније
празника. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен, Еванђеље
празника, Воскресеније Христово.. 50. псалам и стихира празника.
Канон празника са ирмосем на 6 и светог Лазара оба канона на 8.
Такође и Четверопеснец. Катавасија: ирмос 2. канона Лазара: Воду
прошед.. оба хора заједно. После 3. песме кондак, икос и сједален
светог Лазара, Слава и сада: празника. Чтеније празника. После 6.
песме кондак и икос празника и Чтеније. После 9. песме
Чесњејшују.. не певамо, него певамо припев празника као што је
писано на сам празник. Уз канон Триода додајемо припев: Слава
теби Боже наш, слава теби. Катавасија: Воистину Богородицу.. затим
припев празника и ирмос: Јако одушевљеному.. Затим: Свјат Господ
Бог наш; на 1. глас. Светилен празника 2х, Слава и сада: Лазара.
На хвалитним стихире празника 3 и Лазара 3. Затим припев:
Воскресни Господи Боже мој.. па 2. припев: Исповјемсја тебе Господи
всјем сердцем мојим.. Слава, Лазара: Велије и преславноје.. И сада,
празника: Јеже от вјека таинство.. Велико славословље, тропар
празника, Слава и сада: Обшчеје воскресеније.. јектенија и отпуст,
огашеније и 1. час у припрати. Тропар празника, Слава: Обшчеје
воскресеније.. И сада: богородичан часова. После Оче наш.. кондак
Лазара. Тако говоримо тропаре и на осталим часовима а кондаке
наизменично.
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ВИДИ
У 2. сат дана чинимо излазак из манастира, а после повратка се
читају часови.

На литургији
Блажена празника песма 3. на 4 и Лазара песма 6. на 4. После
входа тропар празника и Лазара, Слава, кондак Лазара, И сада:
празника. Уместо Трисветог певамо: Јелици во Христа крестистесја..
прокимен, Апостол и Еванђеље предходно празника а затим
Лазара. Уместо Достојно.. певамо ирмос празника. Причастен прво
празника а затим светог Лазара.

МР
О овом празнику ако се догоди у Цветну недељу

У суботу на Малој вечерњи
Стихире Цвети на 4, Слава и сада: празника: В шестиј месјац.. На
стиховње самогласне празника са велике вечерње с њиним
припевима. Слава и сада, Цвети: Поју твоје страшноје.. Тропар
празника, Слава и сада: Обштеје воскресеније... Мала јектенија и
отпуст.

На великој вечерњи
Блажен муж.. цела катизма. На Господи воззвах.., стихире празника
3 понављајући их, и Цвети на 4; Слава, Цвети: Днес благодат.. И
сада, празника: Послан бист.. вход, прокимен дана и Чтенија
празника 5 и Цвети 3. На литији стихире празника 3 и Цвети 3;
Слава, Цвети: Прежде шести днеј.. И сада: празника: Благовјествујет
Гаврил.. На стиховње стихире самогласне Цвети, глас 8. са њиним
припевима; Слава, Цвети: Днес благодат.. И сада, празника: Јеже от
вјека таинство.. На благосиљању хлебова тропар празника 2х и
Цвети 1х. Чтеније празника.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника 2х; Слава и сада: Обштеје
воскресеније.. После 1. катизме сједален Цвети, Слава и сада:
празника. Чтеније. После 2. катизме сједален Цвети; Слава и сада:
празника. И Чтеније. Затим Полијелеј празника и сједален и
Чтеније празника. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен Цвети;
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Све што дише.. Еванђеље Цвети. 50. паслам, Воскресеније Христово..
не говоримо. Када братија целивају свето Еванђеље, дели игуман
(старешина) гранчице братији са свећама, по обичају. Уместо
Молитвама Богородице.. певамо Слава: Днес Христос... И сада: то
исто. Помилуј ме Боже.. затим стихира, глас 6: Днес благодат.. Канон
празника са ирмосем на 8 и Цвети са ирмосем на 8. Катавасија од
оба канона сваки хор свој ирмос. После 3. песме кондак и икос
Цвети и сједален; Слава и сада: празника. После 6. песме кондак
и икос празника.
На 9. песми не певамо Чесњејшу.. него припеве празника као што
је напред речено. Припев Цвети певамо по обичају: Слава теби
Боже наш, слава теби. На скупу најпре певамо припев празника,
ирмос празника: Јако одушевљеному.. а затим Цвети. Затим: Свети је
Бог наш на 1. глас. Светилен празника 2х. На хвалитним стихире
празника 3 и Цети 3; Слава, празника: Да весељатсја небеса.. И
сада, Цвети: Прежде шести днеј.. Велико славословље, тропар:
Обштеје воскресеније.. Слава и сада: празника. Јектенија и отпуст.
Читање „Оглашенја“ и 1. час у припрати и отпуст.

ВИДИ
У 2. сат дана излазимо у литију ван манастира, по поретку како је
већ писано и по повратку певамо часове. На часовима тропар
празника, Слава: Обштеје воскресеније..; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. узимамо кондаке наизменично.

На литургији
Блажена празника песма 3. на 4 и Цвети песма 6. на 4. После входа
говоримо стих: Благовестите ден от дне спасеније Бога нашего. Тропар
празника и Цвети: Обштеје воскресеније..; Слава, кондак Цвети: На
престоље на небеси; И сада, празника: Возбранној.. Затим прокимен
Цвети и празника. Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен
празника па Цвети.

ВИДИ
 На литургији уместо Достојно.. ирмос Цвети: Бог Господ и јависја
нам.. Ако је храм Благовештенски певамо „задостојник“: Јако оду-
шевљеному..
МР
Ако се догоде Благовести Пресвете Богородице у Велики поне-
дељак



193

У недељу Цвети на Малој вечерњи на Господи воззвах.., стихире
празника на 4; Слава и сада: празника. На стиховње стихире
празника са велике вечерње; Слава и сада: празника, тропар
празника, јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Певамо Блажен муж.. први антифон. На Господи воззвах.., стихире
празника на 6 и Цвети на 4; Слава, Цвети, глас 6.: Имјејај престол
небо.. И сада, празника: Послан бист.. вход, прокимен дана, чтенија
празника 3. На литији стихире празника; Слава и сада, празника:
Благовјествујет Гаврил.. На стиховње стихире дана, самогласне са
њиним припевима;
Слава, Цвети: От вјетвеј и ваиј..; И сада: празника. На благосиљању
хлебова тропар празника 3х и Чтеније празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника 3х. После 1. и 2. катизме сједални
дана и Чтеније дана. После 3. катизме мала јектенија, па сједални
празника, оба, и Чтеније празника. Полијелеј, сједален и Чтеније
празника. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен: Благовјестите ден
от дне.. Све што дише.. Еванђеље празника, 50. псалам, стихира
празника.

ВИДИ
Еванђеље дана се изоставља ако се догоде Благовести у било који
дан ове седмице
Канон празника са ирмосем на 6 и Трипеснец на 8; Катавасија из
Триода, ирмос оба хора заједно.

ВИДИ
Тамо где није Трипеснец певамо канон празника са ирмосем на
14. Катавасија празника. После 3. песме кондак и икос дана;
Сједален празника и Чтеније празника. После 6. песме кондак и
икос празника. Пролог и Синаксар. На 9. песми Чесњејшују.. не
певамо него припев празника: Благовјестуј земље.. Затим ирмос
празника: Јако одушевљеному.. а уз Трипеснец припев: Сава теби
Боже наш, слава теби. Затим певамо ирмос из Триода, после тога
припев празника и ирмос: Јако одушевљеному.. Светилен, празника;
Слава: дана; И сада: празника. На хвалитним стихире празника на
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4 Слава, празника: Јеже от вјека.. И сада, дана: Изсохшија смоков-
ници.. затим настојатељ или чтец говори: Слава тебје показавшему
нам свјет.. јектенија: Допунимо јутарњу.. На стиховњим стихире
самогласне дана, глас 1. Грјади Господ.. припев: Исполнихомсја..
Достигше вјерни.. припев: Во вјса дни нашја возвеселихомсја..:
Господи грјади к страданију.. припев: И призри на раби твоја.. Господи
к таинству.. припев: И буди свјетлост.. Господи совершењејшаја..
Слава, глас 8. Вторују Еву.. И сада: празника: Да весељатсја небеса..
затим: Благо јест исповједатисја.. 1х. После Трисветог тропар праз-
ника, јектенија и 3 велике метаније; Потом: Придите поконимсја..
3х и час 1. Слава: Тропар празника; И сада, богородичан: Что тја
наречем.. После Трисветог кондак празника и на крају 3 велике
метаније. Затим: Христе светлости истинита.. и отпуст.

ВИДИ
У 3. сат дана чинимо литију ван манастира, а по повратку певамо
3.и 6. час са катизмама и са читањима. Чита се Четвороеванђеље.
Говори се на њима тропар празника, кондаке говоримо дана и
празника наизменично.
На крају свакога часа по 3 велике метаније. Такође певамо и 9.
час и Блажена без певања и Помјани нас Господи.. и остало. После:
Оче наш.. кондак дана; Слава и сада: празника. Господе помилуј 40;
Слава и сада: Чесњејшују. И 3 велике метаније. И одмах почињемо
вечерње без поклона и без катизми. На Господи воззвах.. стихире
самогласне дана 5 и празника 5; Слава, дана: Изсохшија смоовници..
И сада: празника: Послан бист.. Вход са Еванђељем, Радосна
светлости.. прокимен и чтенија дана и празника 2. Затим мала
јектенија и Трисвето, прокимен, Апостол, и Алилуја празника,
Еванђеље празника и дана и даље литургија Златоустова. При-
частен празника.

ВИДИ

Тамо где због велике потребе нема литургије
На Господи воззвах.., стихире на 10 и певамо дана 3 глас 1.
понављајући прве две, и празника 5; Слава, дана глас 8.: Вторују
Еву.. И сада: празника. Вход са Еванђељем. Радосна светлости..
прокимен и Чтенија дана и празника 2, затим прокимен, Апостол,
Алилуја, и Еванђеље празника и дана. Удостоји Господе.. јектенија:
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Допунимо вечерњу.. На стиховње дана, глас 5.: Господи соверше-
њејшаја.. 2х са припевима дневним и други стих, глас 8.: Изсохшија
смоковници..; Слава, глас 5.: Господи грјади ко страданију.. И сада:
празника; Сада отпушташ.. тропар празника, јетенија и отпуст. Тако
певамо и у остале дане Велике седмице. На трпези је разрешење
само на уље и вино. На повечерју нема метанија, само после:
Слава во вишњих.. 3 поклона. На Трисветом 3 поклона и на крају 3
велике метаније, 12 малих и на крајњем Трисветом 3 поклона.
Певамо Трипеснец кир Андреја.

МР
О овом празнику ако се служи у Велики уторак

У понедељак увече катизма се не говори. На Господи воззвах..,
самогласне стихире дана на 5 и празника на 5; Слава, дана: Вторују
Еву..; И сада: празника: Послан бист.. вход са Еванђељем, Радосна
светлости.. прокимен и чтенија дана и празника 3; Да исправитсја
молитва моја.. и 3 метаније. Еванђеље дана, и даље пређеосвећена
литургија.
На трпези пијемо вино.

ВИДИ

У 1. сат ноћи удара се у велико звоно и у сва тешка, и када се
окупимо у храм певамо Велико повечерје; Снами Бог.. оба хора са
певањем, а јереј у почетку кади по обичају, и после: Слава во
вишњих.. излазимо у припрату и певамо на литијске стихире само-
гласне празника; Слава и сада, празника: Благовјествујет Гаврил.. На
стиховњим стихире самогласне празника 3 са њиним припевима;
Слава и сада: Днес радост.. На благосиљању хлебова тропар
празника 3х и Чтеније празника.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар празника 3х. После обе катизме сједални из
Триода и Чтеније дана. После 3. катизме мала јектенија и сједални
празника и Чтеније. Полијелеј и сједален празника, и Чтеније
празника, степена 1. антифон 4. гласа, прокимен; Све што дише..
Еванђеље празника 50. псалам, стихира празника. Канон празника
са ирмосем на 14 Катавасија: празника ирмос оба хора заједно;
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Тамо где је Двопеснец Триода певамо канон празника са ирмосем
на 6 Двопеснец на 8; на крају ирмос из Триода оба хора заједно.
После 3. песме кондак и икос дана, сједален празника и Чтеније
празника. После 6. песме кондак и икос празника и читамо
Пролог. На 9. песми Чесњејшу.. не певамо, него певамо припев и
ирмос празника као што је речено за Велики понедељак. Светилен
празника, Слава: дана; И сада: празника. На хвалитним стихирама
подобан празника на 4; Слава дана: Душевноју лењостију.. И сада:
празника: Јеже от вјека таинство.. На стиховње самогласне дана са
њиним припевима као што је напред написано за понедељак.
Исполнихомсја заутра.. Слава, празника: Да весељатсја небеса.. И
сада, дана, глас 6.: Јегда приидеши во славје.. Тропар празника,
јектенија, и 3 велике метаније. Затим: Приидите поклонимсја.. 3х
и час 1. На крају тога 3 велике метаније, и молитва: Христе свјете
истиниј.. и отпуст.

ВИДИ
У 3. сат дана вршимо литију ван манастира и после повратка
певамо часове са катизмама. Чита се Четвероеванђеље, говоримо
на часовима тропар празника и Чтенија празника. Кондаке
говоримо дана и празника наизменично. И на крају сваког часа по
3 велике метаније. И час 9. без катизми. Блажена побрже и без
певања и: Помјани нас Господи.. и остало као што је напред
написано. После Оче наш.. кондак празника; Господе помилуј 40х;
Слава и сада: Чесњејшују.. и 3 велике метаније.

ВИДИ
И одмах почињемо вечерње: Приидите поклонимсја.. 3х и певамо
вечерње без катизме и без метанија. На Господи воззвах..,
самогласне стихире дана 5 и празника 5; Слава: дана; И сада:
празника. Вход са Еванђељем, прокимен и чтенија дана и празника
2; мала јектенија и возглас Трисветога. Прокимен, Апостол,
Алилуја празника, Еванђеље празника и дана и даље литургија
Златоустова. Причастен празника. На трпези дозвољено је само на
уље и вино. Повечерје певамо мало без метанија и певамо на
њему Трипеснец кир Андреја Критског.

МР
О овом празнику ако се догоди у Велику среду
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У уторак увече певамо вечерње без катизме и без метанија. На
Господи воззвах.., самогласне стихире дана 5 и празника 5; Слава,
дана глас 7.: Се тебје талант.. И сада: празника. Вход са Еанђељем,
прокимен и чтенија дана и празника 3. Еванђеље дана, и даље
литургија пређеосвећена. На трпези је поврће кувано без уља, а
вино пијемо.

ВИДИ
У 1. сат ноћи удара у велико звоно и у сва тешка, и певамо Велико
повечерје: С нами Бог.. оба хора. Јереј кади у почетку по обичају.
И после Слава во вишњих.. излазак у припрату и певамо на литији
стихире празника; Слава и сада: празника. На стиховње стихире и
Слава и сада: празника. На благосиљању хлебова тропар празника
3х и Чтеније празника.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар празника 3х и после обе катизме сједални
из Триода и Чтеније дана. После 3. катизе јектенија, и оба
сједална празника и Чтеније празника. Полијелеј, сједален и
Чтеније празника. Степена 1. антифон 4. гласа. Прокимен; Све што
дише.. Еванђеље празника 5о.псалам, стихира празника. Канон
празника са ирмосем на 14; Катавасија празника ирмос оба хора
заједно.

ВИДИ
Тамо где је Трипеснец певамо канон празника са ирмосем на 6 и
Трипеснеца на 8; Катавасија ирмос Триода. После 3. песме кондак
и икос дана, и сједален празника и Чтеније празника. После 6.
песме кондак и икос празника. На 9. песми Чесњејшују.. не певамо,
него певамо припеве празника као што је напред речено.
Светилен празника, Слава: дана; И сада: празника. На хвалитним
стихире празника на 4; Слава, дана глас 6.: Днес Христос приходит..;
И сада, празника глас 2.: Јеже от вјека таинство.. На стиховње дана
са њиним припевима као што је напред написано за Велики
понедељак. Слава, празника глас 8.: Да весељатсја небеса.. И сада,
дана, глас тај исти: Господи јаже во многија грјехи.,. и остало како
је раније написано.
У 3. сат дана чинимо излазак ван манастира, а по повратку певамо
часове са катизмама и чита се Четвероеванђеље. И остало са
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часова и литургија као што је напред написано у Велики
понедеља и уторак ове седмце. На крају часова чини се опроштење
у обитељи како је уобичајено. Повечерје певамо како је напред
написано и Трипеснец кир Андреја Критскога.

МР
О овом празнику ако се догоди у Велики четвртак

У Велику среду увече певамо вечерње без катизме. На Господи
воззвах.., самогласне стихире дана 5 и празника 5; Слава дана, И
сада: празника. Вход са Еванђељем, прокимен и чтенија дана и
празника 3; Да исправитсја.. и 3 метаније. Еванђељ дана и даље
пређеосвећена. На трпези пијемо вино.

ВИДИ
У 1. сат ноћи удара у велико звоно и у сва тешка, а када се
сакупимо у храм певамо Велико повечерје, а јереј кади по обичају,
а после: Слава во вишњих.. излази се у припрату и певамо на
литији самогласне стихире, Слава и сада: празника. На стиховње
стихире и Слава и сада: празника. На благосиљању хлебова тропар
празника 3х. Чтеније празника.

На јутрењу
На Бог Господ.. тропар празника 2х Слава и сада: Јегда славни
ученици.. затим Полијелеј, сједален и Чтенија празника. Степена 1.
антифон 4. гласа; прикимен; Све што дише.. и Еванђеље празника.
5о псалам, стихира празника. Канон празника са ирмосем на 8
ирмос по 2х и дана са ирмосем на 8. Катавасија: ирмос дана оба
хора заједно. После 3. песме кондак и икос дана и сједален дана,
Слава и сада: празника, Чтеније празника. После 6. песме кондак
и икос празника и Пролог и Синаксар. На 9. песми Чесњејшују.. не
певамо него певамо припеве празника као што је напред речено.
Затим ирмос: Странствија Владичња.. затим припев празника и
ирмос. Светилен празника Слава: дана; И сада: празника. На
хвалитним стихире празника на 4 Слава: празника; И сада: дана.
Затим: Слава во вишњих Богу.. и јектенија, затим на стиховњим
стихире дана са њиним припевима; Слава: дана, И сада: празника.
После: Благо јест.. и после: Оче наш.. тропар дана; Слава и сада:
празника и јектенија: Помилуј нас Боже.. затим: Приидите покло-
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нимсја.. 3х и час 1. На њему тропар и паримија дана и
„Оглашеније“ празника и отпуст.

ВИДИ
У 5. сат дана чинимо излазак ван манастира а после повратка
певамо часове у припрати: 3., 6. и 9. на којима говоримо тропар
празника Слава: дана; И сада: богородичан часова. После: Оче
наш.. кондаке наизменично. Помјани нас Господи.. и остало: Лик
небесниј.. После: Оче наш.. кондак празника, Господи помилуј 40х и
молитва: Всесвјатаја Тројице.. и отпуст. Псалам: Благословљу Господа
на всјакоје времја.. не говоримо.
Увече звони се у велико и у сва тешка у 8. сат дана и певамо
вечерње.
На Господи воззвах.., самогласне стихире дана 5 и празника 5;
Слава: дана, И сада: празника. Вход са Еанђељем, Свјете тихиј.. и
чтенија дана и празника 2; мала јетенија, затим Трисвето,
прокимен дана и празника, Апостол дана и празника, и даље
литургија Василија Великог.

ВИДИ
Уместо Достојно.. ирмос: Странствија Владичња.. А у Благовештен-
ском храму ирмос: Јако одушевљеному.. Уместо Херувике певамо
тропар глас 6. Вечери твојеја тајнија.. 3х, а то исто певамо и на
причасном 1х.

ВИДИ
Када се причешћују братија и народ певамо уместо „Тјело
Христово..“ то исто: Вечери твојеја.. и уместо: Да исполњатсја..1х са
Алилујом. На трпези се не дозвољава риба, него само уље и вино.

ВИДИ
О том празнику ако се догоди у Велики петак

У четвртак увече на Господи воззвах.., стихире дана 5 и празника
5; Слава, дана: Рожденије ехидново.. И сада, празника: Послан бист..
вход са Еванђељем, прокимен и чтенија дана и празника 3; мала
јектенија и возглас и Трисвето, прокимен Апостол, Алилуја,
Еванђеље дана и даље света литургија Василија Великог, као што
је напред речено. На трпези се дозвољава уље и вино.

DAN 25.
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Певамо мало повечерје са Трипеснецом, после Трисветог кондак
дана Слава и сада: празника.

ВИДИ
У 1. сат ноћи удара се у велико и у сва тешка и почиње
Јутрење
На Бог Господ.. тропар празника 2х Слава и сада, дана: Јегда славни
ученици.. затим мала јектенија и одмах ђакон или јереј говори: И
да се удостојимо слушања светог Еванђеља.. и чита 1. Еванђеље
настојатељ, а затим антифони и Еванђеља светих страдања по
њином реду а после читања 7. Еванђеља Чтеније дана, затим
степена 1. антифон 4. гласа, прокимен празника; Све што дише..
Еванђеље празника, и одмах 8. Еванђеље светих страдања, 50.
псалам, стихира празника, затим молитва: Спаси Боже народ твој..
а ми: Господи помилуј 12х. Канон празника са ирмосем на 14;
Катавасија празника, оба хора заједно, а где је Трипеснец певамо
канон празника са ирмосем на 6, ирмос 2х и Трипеснец на 8;
Катавасија: ирмос Триода оба хора заједно. После 3. песме кондак
и икос дана, Слава и сада: сједален празника и Чтенија празника.
После 6. песме кондак и икос празника и Синаксар. На 9. песми
Чесњејшују.. не певамо него припев празника. Светилен празника,
Слава: дана; И сада: празника. Затим Еванђеље 9. На хвалитним
стихирама самогласне дана, Слава: дана; И сада: празника, затим
10. Еванђеље. После: Слава во вишњих Богу.. јектејнија: Допунимо
јутарњу молитву.. и возглас. Затим 11. Еванђеље, а на стиховње
стихире празника, Слава: дана; И сада: празника, затим 12.
Еванђеље. После: Благо јест исповедатисја.. и после: Оче наш..
тропар глас 4.: Искупил ни јеси.. Слава и сада: празника, јектенија:
Помилуј нас Боже.., јереј: премудрост и отпуст. Час 1. певамо као
што је речено в Велики петак а на њему говоримо тропар
празника и дана, и кондак празника.
У 5 сати чинимо излазак ван манастира, а по повратку певамо 3.,
6. и 9. час са тропарима и паримијама, са Апостолима и Еван-
ђељима и Чтенијама и са осталом службом њином, а на њима се
говоре тропари часова Великог петка, чији је и дан, и празника;
кондак дана и празника и остало као што је речено за Велики
петак. Псалам 33. овде се изоставља и он се говори на литургији.
У 8 сати дана означава се у велико звоно и у сва тешка, почињемо
вечерње, а јереј чини проскомидију. На Господи воззвах.., певамо
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стихире дана 6 и празника 4; Слава, дана: О, како законнопреступни
собор.. И сада, празника: Послан бист.. вход са Еванђељем, Светло-
сти тиха.. прокимен и паримије дана и празника 2; затим мала
јектенија и Трисвето, прокимен, Апостол, Алилуја, и Еванђеље
најпре празника па дана. Причастен празника. Служи се света
литургија Златоустова. Уместо Достојно.. певамо ирмос празника:
Јако одушевљеному.. На трпези једемо сувоједеније и пијемо вино.

ВИДИ
О овом празнику ако се догоди у Велику суботу

У петак увече, у 1. сат дана звони се у велико и у сва тешка, и
певамо

Вечерње
На Господи воззвах.., самогласне стихире дана на 6 и празника на
4; Слава: дана; И сада: празника. Вход са Еванђељем, Светлости
тиха.. прокимен и паримије дана и празника 5; затим прокимен,
Апостол, Алилуја, и Еванђеље дана; После тога јектенија: Рецимо
сви.. затим: Сподоби Господи в вечер сеј.., јектенија: Допунимо
вечерњу молитву.. На стиховње стихире дана са њиним припевима;
Слава: празника, И сада: дана, затим: Сада отпушташ..; после
Трисветог тропар празника, Слава и сада: Благообразниј Јосиф..
јереј: Премудрост и отпуст.
Повечерје певамо у келији. Кондак дана, Слава и сада: празника.
У 1 сат ноћи звони се у велико и у сва тешка и певамо

Јутрење
На Бог Господ.. тропар дана, глас 2.: Благообразниј Јосиф 1х; Јегда
снишел јеси к смерти..1х; Слава: Мироносицам женам.. И сада:
празника: Днес спасенија нашего.. Затим певамо непорочну катизму
на глас 5. јереј кади на првој „Слави“ такође и на другој и трећој,
као што је обичај. После непорочних певамо тропаре васкрсне:
Ангелскиј собор.. и остало даље а затим мала јектенија и сједален
дана, затим Полијелеј и сједален празника и Чтеније празника.
Степена 1. антифон 4. гласа, прокимен празника; Све што дише..,
Еванђеље празника, 50. псалам, стихира празника. Канон празника
са ирмосем на 8, ирмос 2х и дана са ирмосем на 8; Катавасија
ирмос дана, оба хора заједно. После 3. песме кондак и икос дана и

DAN 25.
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сједален дана, Слава и сада: празника и Чтеније празника. После
6. песме кондак и икос празника. Пролог и Синаксар. На 9. песми
Чесњејшују.. не певамо него певамо припеве празника као што је
већ речено. На крају ирмос дана: Не ридај мене Мати.. затим
припев и ирмос празника; Свети је Господ Бог наш.. на глас 2.;
светилен празника 2х. На хвалитним стихирама самогласне дана 3
и празника подобне 3; затим самогласан празника глас 8.: Да
весељатсја небеса.. са припевом: Благовјестите ден от дне.. Слава:
дана; И сада: Преблагословена јеси.. Велико славословље, и чини се
излазак као што је писано у Триоду, затим прокимен и паримија
дана. Прокимен, Апостол, Алилуја и Еванђеље дана, јектенија и
отпуст и час 1. певамо у припрати. Остали часови певају се у своје
време. На часовима тропар празника и дана, кондаке говоримо
наизменично, Блажена побрже и без певања: Помјани нас Господи..
и остало. После: Оче наш.. кондак дана, Слава и сада: кондак
празника. Господе помилуј 40х и молитва: Всесвјатаја Тројице.. и
отпуст.

ВИДИ
У свету и Велику суботу увече у 1о сати дана звони се у велико и
у сва тешка.
Када се окупимо у храм и пошто јереј изговори благослов, певамо

Вечерње
По обичају, без катизме. На Господи возвах.., певамо васкрсне
стихире 3 глас 1.: Вечерњија наша молитви..; Велике суботе
самогласне 3 глас 8. и празника на 4; Слава, дана, глас 6.: Днешниј
ден тајно.. И сада, празника: Послан бист.. вход са Еванђељем,
Радосна светлости.. прокимен не говоримо, него одмах јереј говори:
Премудрост и паримије дана по њином реду; По завршетку читања,
мала јектенија, возглас и певамо уместо Трисветог: Јелици во
Христа.. Прокимен дана и празника, Апостол дана и празника.
Уместо Херувике пева се: Да молчит.. и даље света литургија
Василија Великог. Уместо Достојно.. певамо ирмос: Не ридај мене
Мати.. У благовештенском храму певамо ирмос: Јако одушевљеному..
Причастен дана па празника.

ВИДИ
Треба знати, ако се догоди празник Благовести Пресвете Богоро-
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дице на саму велику и свету недељу Пасхе, што се назива „Кирио-
пасха“ овај је поредак:

На Велику суботу увече на Господи воззвах.., узимамо 10 стихова и
певамо васкрсне 3 и Велике суботе 3 и празника 4; Слава, глас 6.:
Днешњиј ден тајно.. И сада: празника, глас тај исти: Послан бист..
вход са Еванђељем, Радосна светлости.. прокимен се не говори него
одмах јереј: Премудрост, и паримије: 1 паримија дана: В начаље
сотвори Бог небо и земљу..(само та паримија) затим паримије
празника Благовести 5; затим и остале паримије дана по њином
реду и даље литургија Василија Великог. После отпуста литургије
једе се и чита се „Дела светих апостола“ по њином реду као што
је речено на Велику суботу. А када се заврши читање и када јереј
благослови, говоримо Трисвето и после Оче наш.. Господи помилуј
12х, Слава и сада: Приидите поклонимсја.. 3х затим 50. псалам и
певамо Канон празника са ирмосем на 6 и Велике суботе са
ирмосем на 8; Катавасија ирмос суботни оба хора заједно; После 3.
песме кондак и икос празника и сједален дана; Слава и сада:
празника и Чтеније празника. После 6. песме кондак и икос дана
и Чтенија дана. После 9. песме Трисвето и после Оче наш.. тропар:
Јегда снишел јеси к смерти.. Слава и сада: празника, јектенија и
отпуст.
Ако буде раније, додаје се Чтенија дана за време којег читања
настојатељ раздаје свеће братији. Црквењак (кандиловжигатељ)
узевши благослов од настојатеља одлази и звони у сва. После
Чтенија излазимо у припрату, а идемо испред настојатеља са
лампама, и пошто се затворе врата, кади по реду сву братију и
ставши пред великим вратима цркве, кади крстообразно 3х и
говори: Слава Светој и Јединосушној и нераздељивој Тројици.. А ми
одговарамо Амин, и почиње настојатељ тропар глас 5. Христос
воскресе.. 3х а затим братија певају исто 3х. Настојатељ стих 1.: Да
воскреснет Бог.. а братија: Христос воскресе..1х; Настојатељ стих 2.:
Јако исчезајет дим.. а братија: Христос воскресе..1х; Настојатељ стих
3.: Тако да погибнут грјешници.. а братија: Христос воскресе.. 1х;
Настојатељ стих 4.: Сеј ден јегоже сотвори Господ.. а братија:
Христос воскресе..1х; И одмах настојатељ громогласно: Христос
воскресе.. и отвара врата и улази настојатељ са часним крстом а
пред њиме иду са лампама и братија која певају:..И сушчим во
гробјех живот даровав.. Када он уђе у олтар говоримо: Слава: и
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певамо тропар празника глас 4.: Днес спасенија нашего.. И сада: то
исто. Затим велика јектенија: У миру Господу се помолимо.. После
возгласа почиње настојатељ ирмос: Воскресенија ден.. и певамо
канон Пасхе са ирмосем на 8, а ирмоси по 2х, и канон Благовести
са ирмосем на 8, ирмоси по 2х; На крају ирмоси оба канона сваки
хор свој, затим Катавасија: Воскресенија ден.. оба хора заједно, и
тропар: Христос воскресе.. 3х. После сваке песме мала јектенија и
возгласи по њином поретку. После 3. песме кондак и икос Пасхе и
Ипакој и Чтеније у богослову којем је почетак овај: На стражи
мојеј стану.. После 6. песме кондак и икос празника Благовести и
Чтеније у богослову којем је овај почетак: Воскресенија ден.. Затим
прокимен празника глас 4.: Благовјестите ден от дне.. стих: Воспојте
Господеви пјесањ нову..; Све што дише.. Еванђеље по Луки, зачало 4.:
Во дни они воставши Маријам.. Затим: Васкрсење Христово.. 3х и
стихира: Воскрес Исус..3х на глас 6. Затим 7. песма и остале две. На
9. песми певамо припеве Пасхе и празника; светилен Пасхе 1х и
празника 2х. На хвалитним стихире васкрсне на 4 и Благовести на
4 са њиним припевима, затим оба хора заједно припев 1.: Да
воскреснет Бог.. стихире Пасхалне, глас 5. са осталим њиним
припевима; Слава, Благовести, глас 8.: Да весељатсја небеса.. И
сада: Пасхе: Воскресенија ден.. Затим целивање по обичају и
Златоустово Поученије, јектенија, и отпуст. Излазак ван манастира
не врши се. Часови певају се по Уставу Пасхе.

На литургији
Антифони Пасхе, после входа говоримо: В церквах благословите Бога
Господа от источник Израиљевих; Христос воскресе.. 3х, Слава,
тропар: Днес спасенија нашего.. И сада, кондак: Ашче и во гроб..
Уместо Трисветог певамо: Јелици во Христа крестистесја.. прокимен,
Апостол, Алилуја и Еванђеље, најпре Пасхе а затим празника.

ВИДИ
Када дође на литургији време да се чита свето Еванђеље, чита
јереј Еванђеље Пасхе са ђаконом као што је речено на литургији
недељној. Затим чита само ђакон Еванђеље Благовести по обичају,
као и увек, а уз ово Еванђеље се не удара у „кандију“. Даље по
реду света литургија Златоустог. Уместо Достојно.. ирмос Пасхе,
причастен Пасхе и празника.
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МР
О празнику Благовести Пресвете Богородице, ако се догоди Светле
седмице у понедељак, уторак или среду:

У свету и велику Недељу Пасхе, на малој вечерњи, после речи
јереја: Христос воскресе.. 3х и уобичајених стихова, Слава и сада:
Хрисос воскресе.. На Господи воззвах.., васкрсне стихире на 4 Слава
и сада: празника, глас 2.: Јеже от вјека таинство.. затим: Радосна
светлости.. без входа, Велики прокимен: Кто Бог велиј.. и стих његов
1; Затим: Удостоји Господе.. На стиховњим стихира васкрсна 1
такође и стихире празника, самогласне 3 глас 4. са стиховњих
велике вечерње, са њиним припевима; Слава: Благовјествујет
Гаврил.. И сада: Воскресенија ден.. Хрисос воскресе.. 3х Слава и сада,
тропар: Днес спасенија нашего.. мала јектенија и отпуст.

На великој вечерњи
Пошто јереј окади и каже: Слава Светој јединосушној... певамо:
Христос воскресе..3х и његови стихови; Слава и сада: Христос
воскресе.. 3х затим јектенија. На Господи воззвах.., васкрсне стихире
3 и Анатолијева 1 и празника 6; Слава и сада, празника: Послан
бист.. вход, Радосна светлости.. прокимен глас 7.; Кто Бог велиј јако
Бог наш.. са његовим стиховима, и паримије празника 5 (ако је у
недељу увече говори јереј: И да се удостојимо слушања Еванђеља.. од
Јована, зачало 65.: „Сушчу поздје в ден тој..“ крај Еванђеља је овај:
„..не иму вјери“ Затим јектенија. На литији стихире самогласне
празника; Слава и сада: Благовјествујет Гаврил.. На стиховње
стихире само васкрсна стихира, затим припев: Да воскреснет Бог.. и
певамо стихире Пасхе са њиним припевима. Слава, празника:
Днес радост..; И сада, Пасхе: Воскресенија ден.. и на крају: Христос
воскресе.. 3х; тропар празника 3х и благосиљање хлебова и делење
и Чтеније празника.

На јутрењи
Пошто јереј багослови каже: Христос воскресе.. 3х и његови
стихови и после заршетка Слава, тропар празника; И сада: то исто.
Затим велика јектенија и Полијелеј, сједални и Чтеније празника;
Степена 1. антифон 4. гласа; прокимен и Еванђеље празника;
Васкрсење Христово.. 3х; 50. псалам не говоримо, него одмах Слава:
Молитвама Богородице.. И сада: то исто. Затим припев на глас 6.:

DAN 25.
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Благовјестите ден от дне.. и певамо стихиру самогласну празника
глас 6.: Послан бист.. Затим јереј говори молитву: Спаси Боже народ
твој.. Господе помилуј 12х; и после возгласа певамо Канон Пасхе са
ирмосем на 6 и празника са ирмосем на 8.Ирмоси Пасхе и
празника по 2х; Катавасија: Благовести ирмос оба хора заједно;
После 3. песме кондак и икос Пасхе и сједален празника; После 6.
песме кондак и икос празника и Чтенија дана. Затим: Вокрес Исус..
3х; На 9. песми припеви Пасхе и празника; светилен Пасхе 1х и
празника 2х; На хвалитним стихире васкресне гласа 3 и празника
подобне 3; Затим: Да воскреснет Бог.. и певамо стихире Пасхе с
њиним припевима; Слава, празника: Да весељатсја небеса.. И сада,
Пасхе: Воскресенија ден.. Христос воскресе.. 3х Слава и сада: тропар
празника, јектенија и отпуст. Даје се свето уље братији и врши се
литија ван обитељи. Часове певамо Пасхалне по обичају.

На литургији
Антифони Пасхе. После входа говоримо стих: В церквах багослвите
Бога Господа..Христос воскресе.. 3х тропар празника; Слава: кондак
Пасхе; И сада: празника. Уместо Трисветог пева се: Јелици во
Христа крестистесја.. прокимен, Апостол; Алилуја и Еванђеље
најпре Благовести а затим дана. Даље се служи по своме поретку
литургија Златоустог. Причастен дана и празника.

ВИДИ
Нека се зна, да ово није по своме нахођењу, него је одређено како
се пева служба Благовести у дане свете 40-нице, и у Светлу
седмицу и недељу Пасхе и о томе се каже:
Не само да типик Велике Цркве зна овај поредак, него и
Синаксари свете обитељи Студитске и осталих, па упознавши и
типик Јерусалимски одредили смо овако. Зато нико да се не чуди
изменама које се чине у поретку стихира и канонона и чтенијама,
прокименима и апостолима, алилујама и Еванђељима и
причастнима, јер су овакве измене наређене. Када су Благовести,
узима се служба и у дан када је навечерје њино, а такође и на сам
дан празника исто. Тако ћеш видети, ако се навечерје Благовести
догоди у постан дан, из поштовања према Светој 40-ници певамо
стихире дана из Триода, а тек затим Благовести, и даље литургија
пређеосвећена. Ово је стога што су Благовести почетак празника и
предходе свему.
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ВИДИ
Треба знати о томе ако се догоди овај празник у било који дан
Велике седмице, или у Лазареву суботу, или у недељу Цвети:
Прво се узима из службе Благовести, јер је овај празник
временски испред страдања Христових, и јер се на њега не пости.
Са друге стране у дане Велике седмице, расудили смо, ако се
догоди у њима Благовести, на вечерњи предходе стихире дана, а
затим Благовести, због поста, као што смо напред рекли, и због
преславног дана. Поставили смо да се и у Велики петак чини
проскомидија, ако се тада догоде Благовести; мада правила
другачије одређују, али смо затекли тако у Великој саборној Цркви
на службама, у храмовима Богородичиним, да се служе потпуне
службе са просфорама, зато смо овако одредили и на Велики петак
литургију Златоустову.

ВИДИ
Указ о Оданију Благовести Пресвете Богородице. Треба знати ако
се догоде Благовести у петак 3. или 4. недеље поста

Певамо целу службу празника, са Триодом по Уставу, по поретку
како је раније наведено. На јутрењи 3. суботе пева се Оданије
празника. На Бог Господ.. тропар празника 2х; Слава: архангела; И
сада: празника. После катизми сједални празника и Чтеније
празника. Канон празника са ирмосем на 8 и архангела на 6;
Катавасија празника.

ВИДИ
Четверопеснец овде не певамо, него га певамо предходно на
повечерју. После 3. песме кондак архангела, и сједален 2х Слава и
сада: празника и Чтеније. После 6. песме кондак и икос празника.
На 9. песми Чесњејшују.. не певамо, него певамо припеве празника,
затим ирмос и на сваки тропар празника певамо припев тај исти,
и на крају ирмос. Светилен празника; Слава: архангела; И сада:
празника. На хвалитним стихире на 6 празника 3 и архангела 3
Слава и сада: празника; Велико савословље. После Трисветог
тропар архангела; Слава и сада: празника, јектенија и отпуст и 1.
час. На 1. часу тропар празника и архангела и кондак празника и
остало и коначни отпуст.

DAN 25.
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На литургији
Блажена празника, песма 3. и 6. После входа тропар празника и
архангела Слава: кондак архангела И сада: празника. Прокимен
празника, Апостол, Алилуја; и Еванђеље дана и празника. Уместо
Достојно.. певамо ирмос празника. Причастен празника.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у недељу 3. поста

У суботу на Малој вечерњи по обичају из Триода.

На Великој вечерњи
На Господи воззвах.., васкрсне стихире 3 и крста 4 и празника 3;
Слава: крста; И сада: празника или Богородичан од првих по
владајућем гласу. Вход, прокимен дана и јектенија. На литији
стихире празника глас 1. Слава: крста; И сада: празника. На
сиховње стихире васкрсне, Слава: крста; И сада: празника. На
благосиљању хлебова тропар празника 2х и крста 1х и Чтеније.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар васкрсан 2х Слава: крста И сада: празника.
После катизми сједални васкрсни и њини богородични; Чтеније у
Толковном Еванђељу. После непорочних ипакој гласа и Чтеније у
Еванђељу. Степена и прокимен гласа; Све што дише..; Еванђеље
васкрсно, 50. псалам, стихира глас 8. Покајанија отверзи ми двери..
и остало васкрсно. Канон васкрсан са ирмосем на 4, празника на
4 и крста на 6; Катавасија крста оба хора заједно. После 3. песме
кондак празника и сједален крста и Чтеније празника. После 6.
песме кондак и икос крста и Чтеније. На 9. песми певамо
Чесњејшују.. Светилен васкрсан, Слава: крста; И сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 3, крста 2 и празника 3 са њиним
припевима; Затим припев: Воскресни Господи Боже мој.. и певамо
самогласно стихиру из Триода; Слава: ова иста, И сада:
Преблагословена јеси. Велико славословље; после Трисветог врши
се изношење крста и певамо тропар крста: Спаси Господи људи
твоја.. 3х и чинимо поклоњење часном крсту како је уобичајено.
Затим јектенија и „оглашеније“ Студитово и отпуст, и излазак;
Слава и сада: Еванђелска стихира и час 1. у припрати. На
часовима тропар васкрсан Слава: крста И сада: богородичан часова.
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После Оче наш.. кондак крста. На 3. часу тропар васкрсан, Слава:
празника И сада: богородичан часова. После Оче наш.. кондак
празника и крста наизменично.

На литургији
Блажена гласа на 4 и крста песма 3. на 4 и празника песма 9. на
4; После входа тропар васкрсан и крста и празника; Слава, кондак
крста; И сада: празника. Прокимен, Апостол, Алилуја Еванђеље и
причастен најпре крста а потом празника Богородице. Уместо
Достојно.. певамо: О тебје радујетсја..

ВИДИ
Службу архангела Гаврила певамо у понедељак.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести и Сабор архистратига Гаврила у
Трећу недељу поста и ако је његов храм

На великој вечерњи
Блажен муж.. цела катизма. На Господи воззвах.., стихире васкрсне
3, крста подобне 3, празника подобне 2 и архангела подобне 2 (обе
на 4); Слава: крста; И сада: празника или богородичан владајућег
гласа. Вход, прокимен дана. На литији стихире разника; Слава:
празника; И сада: крста. На стихoвње стихире празника; Слава:
крста; И сада: празника. На благосиљању хлебова топар празника
2х и крста 1х, и Чтеније у Апостолским посланицама.

На јутрењи
На Бог Господ.. тропар васкрсан 1х; крста 1х; Слава: архангела; И
сада: празника. После катизми сједални васкрсни и њини
богородичини и Чтеније у Толковном Еванђељу. После непорочних
ипакој гласа и Чтеније. Степена и прокимен гласа. Еванђеље
васкрно, Воскресеније Христово.. 50. псалам, стихира глас 8.:
Покајанија отверзи ми.. и остало. Канон васкрсан са ирмосем на 4,
празника на 3, архангела на 3 и крста на 4. Катавасија крста.
После 3. песме кондак празника и архангела и сједален архангела;
Слава: крста; И сада: празника. После 6. песме кондак и икос
крста. На 9. песми певамо Чесњејшују.. Светилен васкрсан; Слава:
крста; И сада: празника. На хвалитним сихире васкрсне 3 и крста

DAN 25.
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2 и архангела са славом 3 са њеовим припевима такође припев:
Воскресни Господи Боже мој.. и певамо самогласну стихиру из
Триода; Слава: та иста; И сада: Преблагословена јеси.. Велико
славословље, а после Трисветог изношење крста и поклоњење
крсту по обичају. Јектенија и отпуст. Слава и сада: Еванђелска
стихира, и Оглашење Студитово. Час 1. у припрати. На 1. часу
тропар васкрсан, Слава: крста; И сада: богородичан часа. После
Трисветог кондак крста. На 3. часу тропар васкрсан, Слава:
празника; И сада: богородичан часова. После Трисветог кондак
празника, крста и архангела говоримо наизменично.
Блажена гласа 4, крста песма 3. на 4 и архангела песма 6. на 4
После входа тропар васкрсан, крста, празника и архангела; кондак
крста, Слава: архангела; И сада: празника. Прокимен крста и
архангела. Апостол, Алилуја и Еванђеље најпре крста па
архангела. Уместо Достојно.. певамо: О тебје радујетсја.. Причастен
крста и архангела.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у недељу Четврту или Пету
поста:

У суботу на Малој вечерњи стихире по обичају.
На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире васкрсне 3, Анатолијева 1, празника
3 и архангела 3; Слава: празника; И сада: богородичан од првих по
владајућем гласу. Вход, прокимен дана. На литији стихире
празника 3 самогласне глас 4. са стиховњих; Слава и сада:
празника. На стиховњим стихире васкрсне по алфавиту; Слава и
сада: празника. На благосиљању хлебова тропар Богородице Дјево..
3х и Чтеније.

На јутрењи
На Бог Господ.., тропар васкрсан 2х Слава: арханела; И сада:
празника. После катизми сједални васкрсни са њиним богоро-
дичиним и Чтеније из Толковног Еванђеља, и све остало васкрсно.
Канон васкрсан са ирмосем на 4 из Триода на 4, и празника и
архангела на 6; Катавасија празника. После 3. песме кондак
архангела и сједален. Слава и сада: празника. После 6. песме
кондак и икос празника. На 9. песми певамо Чесњејшују..;
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Светилен васкрсан; Слава: архангела; И сада: празника. На
хвалитним стихире васкрсне 4 и празника 3 и самогласна празника
са њеним припевом, затим припев: Воскресни Господи Боже мој.. и
самогласна из Триода; Слава: та иста; И сада: Пребагословена јеси..
Велико славословље, трпар васкрсан, јектенија и отпуст, и
Оглашеније Студитово. Уобичајени излазак, Слава и сада:
Еванђелска стихира. Час 1. у припрати. На часовима тропар
васкрсан, Слава: празника; И сада: богородича часова. После Оче
наш.. кондак празника.

На литургији
Блажена глас на 6 и празника песма 9. на 4
После входа тропар васкрсан и празника и архангела; кондак
васкрсан; Слава: архангела; И сада: празника. Прокимен, Апостол,
Алилуја Еванђеље и причастен дана па празника. Уместо
Достојно.. певамо: О тебје радујетсја..

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести Пресвете Богородице у
понедељак Четврте или Пете или Шесте седмице поста:

У недељу увече
На Господи воззвах.., стихире из Триода 3 празника 4 и архангела 3;
Слава и сада: празника. Вход, Велики прокимен, јектенија:
Допунимо вечерњу.. На стиховњим стихире из Триода самогласна
дана 2х и мученичан; Слава и сада: празника. После Трисветог
тропари по посном поретку, и 3 велике метаније и отпуст.
Повечерје мало и без метанија. Метаније почињу од Слава во
вишњих Богу.. На овом повечерју говоримо канон редoвни из
Минеја.
У понедељак на јутрењу певамо целу службу по поретку као што
је написано за 26. март.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у среду Четврте седмице поста
која је крстопоклона

У уторак увече на Господи воззвах.., стихире на 10 самогласна из
Триода 2х и мученична и подобне дана 3 и празника 4; Слава:
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крста; И сада: празниа. Вход, прокимен и паримија дневне и
празника. Даље по своме реду света литургија Златоустова.

ВИДИ
Службу архангела певамо у други дан или на повечерју. Повечерје
и јутрење певамо као што је напред наведено.

На јутрењи
Канон празника са ирмосем на 6 крста на 4, а где је Трипеснец
певамо канон празника са ирмосем на 4 и крста на 2 а Трипеснец
певамо по њином поретку на 8; затим ирмос Трипеснеца. После 3.
песме кондак и икос празника, и сједален из Триода; Слава и
сада: празника. После 6. песме кондак и икос крста. На 9. песми
певамо Чесњејшују.. Светилен тројичан. На хвалитним стихире
крста на 4 писане у уторак увече на Господи воззвах..; Слава и сада:
празника. На стиховњим из Триода; Слава: самогласна из Триода И
сада: опет та иста. На 1. часу поклоњење крсту и остали часови са
посним метанијама.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у четвртак Пете седмице поста

У среду увече и у четвртак на јутрењи певамо целу службу
празника са Триодом као што је речено за постан дан.
А Оданије Благовести певамо у четвртак на јутрењи са апостол-
ским Трипеснецем. Велики канон се премешта и пева се унапред,
тј. у уторак те седмице.

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у суботу акатиста

У петак на вечерњи певамо стихире на 1о: из Триода самогласну
2х и празника Богородице на 8; Слава из Триода: Јеже от вјека
таинство..; И сада, празника: Послан бист.. Вход, и три паримије
дана и две празника, мала јектенија и возглас Трисветог: Јер си
Свети Боже наш.. Затим певамо: Свети Боже, Свети крепки..
Прокимен, Апостол, Алилуја, Еванђеље и причастен празника и
даље литургија Златоусова.
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На јутрењи
На Бог Гопод. Тропар акатиста 3х. После 1. катизме 3 кондака и 3
икоса и опет 1. кондак, и Чтеније акатиста. После 2. катизме 3
кондака и 3 икоса и опет 1. кондак и Чтеније. Затим 50. псалам.
Канон празника са ирмосем на 6 и аатиста на 8: Катавасија:
Отверзу уста.. оба хора заједно. Четверопеснец се овде не пева, него
се пева унапред на повечерју. После 3. песме 3 кондака и 3 икоса
и опет 1. кондак а затим сједален празника и Чтеније празниа.
После 6. песме 3 кондака и 3 икоса затим кондак: О, свјепјетаја
Мати.. 3х и опет 1. кондак и Чтеније. На 9. песми Чесњејшују.. не
певамо, него певамо припев празника. Затим ирмос: Јако
одушевљеному.. Светитлен празника 2х. На хвалитним стихире из
Триода на 4; Слава и сада: празника. Велико савослоље. После
Трисветог тропар празника, јектенија, отпуст и 1. час. На 1. часу
тропар празника и остало и завршни отпуст.

На литургији
Блажена акатиста песма 3. и 6.; Прокимен: Велича душа моја
Господа..; Апостол дана затим Богородици; Алилуја Богородици;
Еванђеље дана а затим Богородици. Уместо Достојно.. ирмос: Јако
одушевљеному.. Причастен: Чашу спасенија..

ВИДИ
Ако се догоди Оданије Благовести у Лазареву суботу или на Цвети
или у један од дана Страсне седмице, или Светле седмице

Оданије Благовести се не служи, него се певају стихире и канон
попразника и архангела на повечерју неког од прошлих дана 6.
седмице.

DAN 25.
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Месеца марта 26. дан
Сабор архангела Гаврила

На јутрењи уобичајене катизме и сједални из Триода; Затим 50.
псалам и канон Богородици на 4 и архангела на 6.
Канон Богородици. Његов акростих је по алфавиту, глас 6.

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

Гаврило, светли вођа вишње војске, беше данас послан Дјеви, па кличе:
Радуј се Невесто непорочна, са тобом је Створитељ свих и Господ.
Богородица: Хоћу да разумем твој чудни поздрав, рече Дјева, јер је за
људе необично ово казивање, па и о радости о којој говориш реци јасно
и објасни ми.
Архангел: Јављам ти најсветију вест док стојим пред тобом Пречиста,
а ти ме сласлушај: јер ће наићи на тебе сила Вишњега и Свествара-
лачким Духом ће се уселити у тебе.

Ини канон архангела. Дело Јосифово. Глас 4.

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

Цео си светлост и у духовној заједници са божанским Изворем
светлости, зато молим тебе, архангеле Господњи, душу моју обасјај
молитвама твојим, да бих те опевао.

Дођите данас да начинимо хор побожни и радосни, и да просла-
вимо првога међу бестелесним духовима, јер је он најавио неизрециву
Радост, која долази у свет по доброти својој.

Тебе имамо Гаврило као великог заштитника и пред Богом заступ-
ника, и бедем и тврђаву, и сви који те волимо и хвалимо, од невоља и
повреде змије се избављамо.
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Богородичан: Тебе је чисту Гаврило угледао, и теби је Владичице речи
„радуј се“ радосно узвикнуо, јер ти си браконеискусна људима спасење
и ангелима похвала и славословље.

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

Богородица: Мислим да ме сада обмањујеш, ангеле, јер, како може
обична творевина, пропадива и од земље, примити Онога који се
вечним светлошћу одева?
Архангел: Разумно расуђујеш, Пречиста, али дозволи ово: нека те
увери купина несагорива, коју огањ није никако спалио, јер то је пра-
слика неизрецивог рођења из тебе.
Богородица: Говориш ми речи живота, али мене убеђује гора у
давнини, задимљена, када је примила Бога, па зато не може природно
створење примити Надсуштаственог.

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

Ти си у заједници светла Духовнога, јер си заиста Гаврило духован,
и духовно обасјан постао си као друга светлост, па увек просвећујеш
телесне људе који ти певају.

Велике си славе удостојен, и велику тајну си нам открио, велики
ангеле, којом смо узети са земље у небеску висину, јер те веома
славимо.

Јављаш се свима са небеса, који те увек са љубављу траже, и
заустављаш буру искушења и невоља која се на нас диже, о, Гаврило
архистратиже.
Богородичан: Јављајући теби стару и скривену тајну млада Дјево, теби
је некада Гаврило узвикнуо: радуј се Божија палато у коју се он уселио,
и као милосрдан је све људе обожио.

DAN 26.
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Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..

Ти си први од бестелесних служитеља, и за тебе је одређена од пре
векова задивљујућа тајна, и само је теби славни Гавриле она поверена,
о неизрецивом рађању из Свете Дјеве, да њу поздравиш речима „Радуј
се обрадована“; зато тебе верни како доликује са весељем увек
славимо.

Слава и сада, то исто.

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.

Архангел: Твоје тело ће бити носиљка Сунца, и родићеш људима
Светло незалазно; тако Гаврило радосно најављује Дјеви.
Богородица: Иди са мојих врата, и не говори речи о таквом збивању,
које никако не може бити, архистратиже! Зашто ми смућујеш и душу и
разум, говорећи ми ово?
Архангел: Ове дубоке тајне удостојише се да је спознају из давнина
трубе пророчке трубе, Свенепорочна, а ја сам слуга томе, и зато стојим
пред твојим вратима.

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

Стојећи у заједници божанског Владара, у давнини Гавриле дични,
ти си просветио пророка Данила и јавио му вест недокучиву разумом.

Тебе огњене природе, нашим устима блатним радосно хвалимо, а
ти нас Гаврило твојим светим заступањем избави од огња који вечно
гори.

У божанској одећи, светлијој од сунца, и слави недоступној, стојиш
радосно, архистратиже ангелских служитеља, пред небеским Царем.
Богородичан: Као скроз очишћену те је схватио духом Гаврило,
Свенепорочна, и зато ти кличе јасно: радуј се од клетве избављење и
праотаца позивање.
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Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом твојим Блаже..
Твојом божанском светлошћу обасјај нам душе, Благи, јер те од
јутра са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинитог Бога, који нас из мрака греховног призива.

Богородица: Гледам тебе ангеле обасјаног ангелским светлом, рече
Најнепорочнија, па ипак се снебивам да одмах поверујем не спознавши
сваку ситницу о томе.
Архангел: Видећи Створитељ пропалу човекову природу, хоће да се у
тебе усели Пречиста, и да се тако сада открије тајна од вечности
сакривена.
Богородица: Ја сам архангеле заручена за Јосифа, и до сада нисам
брачна, нити имам везе са мушким, па како ћу родити? А ти ми гвориш
нешто што је противно природи!

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

У заједници са првом Мудрошћу, постао си друга светлост и кличеш
са безброј ангелске војске: Свети су Отац, Творац свега, и Син
сабеспочетни, и Дух сапрестолни.

Твој изглед је огњен а лепота предивна, да сваки разум зачуђује, а
слава је твоја Гавриле велика, највећи вођо међу светим бестелесним
силама, и свима си украс који ти са вером певају.

Када те је у давнини угледао испред себе свети Захарија док је
кадио, остао је занемео, јер није поверовао твојој чудној вести, коју си
му саопштио, архистратиже Гаврило.
Богородичан: Ти си као прави храм, Свенепорочна, јер си на глас
архангела Гаврила родила Бога Пресветога, који у светима који почива,
и који све освештава и од греха ослобађа.

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

DAN 26.
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Архангел: Исус не робује млада Дјево закону природе, јер је он
створио њу, а тебе нека увери сасушена палица Аронова која је
озеленела, и ти ћеш родити на неискусомужан начин.
Богородица: Задивљена сам твојој тајни, и твоје свете речи сам
разумела, и хоћу да верујем, али када помислим на величину
Узвишеног, снебивам се архистратиже.
Архангел: Ако и не верујеш мојим речима, али тебе је унапред видео
Данило као гору од које је без човечије руке одсечен камен, и који ће,
Пречиста, храмове и кипове идолске моћно разорити.

Ини.
Ирмос: Божественноје сије и всечестноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.

Гласови земних не умеју да славе тебе који си разума обасјаног и
небеског, пресветло и надразумно просветљеног светлошћу неизрецивом
и божанском.

Веома светли зраче Сунца, и огњених слугу војводо, твојим
светлоносним молитвама Владици избави од таме страсти све који ти
певају.

Твојим молитвма ка Творцу свих, архангеле, разори намере
безбожника а веру православну утврди, и заустави црквене раздоре.
Богородичан: Божанске речи Гаврилове си послушала Пречиста, и
Пребеспочетног Бога-Реч си телом родила, који избавља свет од
безумља.

Кондак, глас 8.
Ти си архистратиже славни служитељ и молитвеник пресветле и

славне, свестваралачкен неизрециве и страшне Тројице. Зато се сада
непрестано моли, да се избавимо од свих беда и мука, па да ти
кличемо: Радуј се, заштито слуга твојих.

Песма 7.
Ирмос: Росодатељну убо пешч содјела ангел..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благо-
словен си Боже отаца наших.
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Богородица: Рекао си Гаврило да ће Бестелесни најславније доћи на
свет са телом, али реци ми јасно: како ће се он сместити у моје тело,
када њега ни небеса сместити не могу?
Архангел: Говорим ти и тако схватам, о Свенепорочна, биће као што
је некада Аврамов шатор примио и сместио Бога; зато сада несумњај
Пречиста, него срдачно прими овај поздрав, јер је то радост људима.
Богородица: Збуњује ме узвишеност овога, али када је тако одлучио
Свеблаги, да се у мене надразумно усели, ево ме и душом и телом, да
будем сачувана за чисти храм њему.

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

Ти си, славни, најавио давно у светом храму Захарији, рођење
Јована, док је стајао и појао пред Богом Избавитељем: најопеванији
Господе и Боже отаца, благословен си.

Предивна је лепота твога храма, Гаврило, и пресветло освештава
душе верних, и поучава их да громко певају: најопеванији Господе и
Боже отаца, благословен си.

Просветљен заједницом у Извора Светлости архистратиже, заиста
си постао и виђен као друго светло, и просветљујеш оне који увек
певају: најопеванији Господе и Боже отаца, благословен си.
Богородичан: Послан беше Гаврило архистратиг да објави радост теби,
Дјево-Мати Пречиста, јер је кроз тебе заиста престала туга и клетва
неплодности, и процветао је вернима благослов у векове.

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.

На глас ангела ти си Светлост зачела, зато тебе сви кличемо: радуј
се двери Светлости, недокучиво виђење и престоле Вишњега, Дјево
Богородице.

Радуј се испуњење узвишене тајне, и радуј се несхватљиве тајне

DAN 26.
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остварење; Радуј се људима код Бога усвојење; Радуј се Дјево, палих
позивање.

Радуј се Родитељко Владике, творца светлости; Радуј се Све-
непорочна јер си пристаниште свима у бури; Радуј се истинита и
плодна лозо; Радуј се јер си уродила Грозд бесмртности.

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

Као служитељу светих речи, теби радосно пева народ освештани,
јер ти архангеле објављујеш Дјеви, која је од нас, надразумно и
неизрециво оваплоћење свеузрочне Божије Речи, оваплоћеног ради нас,
зато тебе славимо у све векове.

У духовној заједници, архангеле, са великим и првим Разумом,
твојим огњеним устима певаш чудну песму, коју певају сви хорови
ангела: Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.

Украшен славом божанском, ти проходиш небеса а и земљу,
испуњујући заповести Христа Бога свих, Гаврило, вођо ангела и лепото
свих који те са вером увек хвале.
Бог-Реч по Ипостаси, хео је да се телом помеша са људима, зато је узео
тебе као претечу, да му припремиш освештану палату, о, свети Гаврило,
кличући: Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.
Богородичан: Опевајмо благословену Дјеву, као дивни Царев престо, и
као узвишенија од свега створеног, јер се у њој Надприродни
оваплотио, да би бољим сједињењем људе обожио, кроз рођење чудно
и неизрециво.

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, Благословена, узрок радости, зато се радуј света, плодна и
родна браздо, јер носиш Хранитеља свих; Радуј се изворе воде Живота,
Пречита; Радуј се сасуде и рају Божији; Радуј се Свенепорочна.
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Душама и телима си очишћење, зато се радуј, јер се тобом излива
људима што је најбоље; Радуј се, јер си свима узрок обожења; Радуј се
лаки облаче, који носиш Сунце, а који цео свет светлим зрацима
обасјава.

Песму ти кличемо радосну: Радуј се Пречиста, похвало апостола и
мученика, и пророка преславно предсказање; Радуј се архијереја и
преподобних украсе, јер због тебе се све на небу са земнима радује.

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

Стојиш служећи пред страшним престолем благодати, обасјан
надразумним сјајем, и светињом обожен, па гледаш Светлост, и
просветљујеш све који те са вером славе, свети Гаврило, архистратиже.

Изгледаш као небо украшено звездама и божанском светлошћу, а
као војвода држиш пресветли скиптар у рукама, и пролазиш цео свет,
и вољу Владике увек испуњаваш, а верне од несрећа избављаш.

Умири велику буру неверника, која се увек диже против слугу
твојих, и прекини црквене раздоре, а нама појцима подари покајање за
опроштај и избављење, и владарима даруј Гаврило победе, твојим
усрдним заступањем.

Предивна двојице и преславна, Михаило и Гаврило, ви стојите
пред престолем Божанске славе, зато свима измолите опроштај грехова,
и избављење од свакога зла, јер сте нам заступници и добротом се у
свему на Владику угледате.
Богородичан: Заблистала је светлост Рођеним из тебе, и обасјала је све
под сунцем, а вођу таме је погубила, Богородитељко Пречиста, похвало
ангела, и свима људима спасење, који те непрестаним песмама хвале.

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

Превечна Мудрост је створио као другу светлост Гаврила, у
заједници твога божанства, који просветљује цео свет, и који нам
заиста открива од пре векова божанску и велику тајну: о оваплоћењу у
девственом телу, Онога који је бестелесан, а постао је Човеком, да би
спасао човека. (два пута)

DAN 26.
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Ти стојиш пред престолем Трисунчаног Божанства, и богато си
обасјан божанском светлошћу и непрестано блисташ отуда, зато све на
земљи који те радосно хвале, избави их од магле страсти, и обасјај их
просветлењем, Гаврило архистратиже, молитвениче за душе наше.

Уништи намере Агарјана који често наваљују на стадо твоје, и
заустави раздоре у цркви, и укроти буру прекомерних искушења, па
избави од беда и несрећа све који те са љубављу славе, и притичу под
твоје окриље, Гаврило архистратиже, молитвениче за душе наше.
Слава и сада, глас 2.
Данас Гаврило Благодатној благовести: Радуј се Мати неневесна и
неискусобрачна! Не чуди се мојем чудном изгледу и не бој се, јер ја
сам архангел. Некада је змија Еву преварила, а сада ја теби
благовестим радост, и остаћеш Пречиста и нетакнута, а родићеш
Господа.

На стиховње самогласна из Триода 2х и мученична Слава и сада:
богородичан
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Месеца марта 27. дан

Спомен свете матере наше Матроне солунске

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

Јудејској свирепости и великој суровости си се чистим срцем као
храбра противила, очекујући будуће блаженство, бгомудра, које траје
непомично кроз све векове, а које си и примила када си се са земље
преставила, у небеске дворе, и у сабор неразориви, славна светитељко.

Удостојена си видети лепоту царства и дивну красоту твога
небеског Женика, јер си украшена ранама твога великог страдања, и
Извору добара си се достојно приближила; отуда си плодове свете
радости примила и славу бесмртну, Матроно блажена.

Ни јарам ропства, ни женска слабост, ни глад, ни ране нису те
омеле да се угледаш на издржљивост мученика, него си, преславна,
усрдном душом муке претрпела, и зато си небеску палату примила, и
венцем благодати си украшена, и тако стојиш пред твојим Творцем.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
Избави моју окајану душу од осуде, Пресвета Богоневесто, и од великих
греха, и твојим молитвама избави ме од смрти, па ми даруј оправдање
у дан одогварања, као што су то добили сабори светих, и учини ме
покајаним пре краја, кроз изливање суза.
Крстобогородичан, подобан тај исти.
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње ужаснула
се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар ти овако
узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим твојим
чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Певам о слави свете Матроне. Дело
Теофана. Глас 4.

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

Са светим, бестелесним војскама сада се радујеш, код Бога
узрочника свих, и свето благујеш, зато богоизворном светлошћу
просвети оне који ти поје.

Христос Бог, који се унизио да прими изглед слуге, да би нас од
трулежа и окова смрти ослободио, од јарма ропства је тебе мученице,
као невесту себи обручио.

Мада слаба као женска, Матрона је благодаћу мушком снагом
охрабрена, и превише горду и хвалисаву је силом Божијом који је у
давнини море осушио, својим немоћним телом, али уз Божију помоћ
оборила.
Богородичан: Она је двери којима си ка нама сишао Господе, као исток
и сунце и светлост, како тебе тајанствено називамо, јер си из ње
надприродно заблистао, двоструке природе, Човекољубиви.

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

Чврста и одлучна, ти си претрпела највећу безакону, ужасну и тешку
муку, славна Матроно свеблажена.

Нанете ране и патње ти си храбро трпела, а када си осуђена на
тамницу, ти си божанску светлост примила.

Потоци твоје крви су огњиште безбожника угасили, а верне су
водом правоверја напојили.
Богородичан: Побожно те хвалимо као ковчег и таблицу, јер си
примила Пречиста у тело своје беспочетну Реч Божију.

Сједален, глас 5.
Подобан: Собезначалноје..

Ти си се светитељко побожно покорила Сведржитељу, а неверју
господарице се ниси покорила, него си храбро претрпела зкључавање
у тамницу, и палење рана, и преставила се ка Богу, богомудра мученице
Матроно, зато се моли за нас који твој празник служимо.
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Слава и сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и непостидна,

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

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

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

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.

Помоћу силе Божије, Матроно, ти си се избавила горког ропства
своје господарице, и стекла си смирење души, јер си само Владики
служила.

Галамећи у лудом пијанству и у бесу бијући те неверница, у ране
је секла тело твоје, мученице и страдалнице, јудејка сурова.

Храбро трпљење си показала када си, мученице, у тамним местима
закључавана и гладом паћена, али си зато трпезу бесмртности као
награду нашла.
Богородичан: Позлаћени свећник је пра-слика тебе која си носила Бога
оваплоћенога, а он је зрацима Божанства обасјао тебе, као истиниту
Богоматер.

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.

Тебе је Животодавче стекла ова богомудра као светли венац
похвале, и зато је из таме на божанско светло изашла.

DAN 27.
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Христос је утврдио твоје стопе на камену вере, светитељко
блажена, а ти си ка њему храбро своје кораке упутила.

Ти заиста имаш душу побожну, мудру и обожену, па сијаш у хору
мученика, Матроно свеблажена.
Богородичан: Личност Божанску и личност Човека родила си Богомати,
сједињен а непомешан, и по сједињењу и несливен.

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.

Сада си, страдалнице Матроно, мудро Евину жељу пригрлила, јер
си непрестаном жудњом обожена, и праведно си непролазне славе
удостојена. (два пута)
Нико се пред Христом не суди ни као роб ни као слободан, него по
својим врлинама, а ти си побожношћу украшена, и живела си врлински,
страдалнице непобедива.
Богородичан: Спознали смо тебе као храм Божији и као палату, као
сасуд и свећник, и таблицу изнутра исписану, по милосрђу оваплоћенога
Бога-Речи, Свенепорочна.

Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстии 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.

Заиста са љубављу и смело си се предала ка твоме Жељеноме
мученице свехвална, благодарно кличући: благословен си у храму славе
твоје Господе. (два пута)

Весело и радосно си прешла, пуна разних врлина, Матроно, од
земље ка небеским хоровима, и наслеђе бесмртно си стекла.
Богородичан: Обасјана и свим врлинама украшена, ти си Мати и Дјево
оваплоћену Реч Очеву неизрециво родила, зато си благо-словена међу
женама, Владичице свенепорочна.
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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.

Богатог зрацима светлости удостојена си видети, када си тело
напустила, када си у небеском шатору настањена, уместо у тамној и
мрачној избици, где си била закључана, кличући светитељко славна:
благословите сва дела господња Господа. (два пута)

Диван је венац којим си сада овенчана, славна, житоворном
десницом Сведржитеља, јер он је видевши тебе као невесту црвену од
потока своје крви, радосно обасјао, зато њему певамо: благосло-вите
сва дела господња Господа.
Богородичан: Заиста си Бога родила, и заиста си Пречиста Мати
Божија постала, јер си по породу заиста сваком верном бого-звање
донела, зато побожно славимо тебе као Богородицу, свенепорочна
Владичице.

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.

Блиста духовним сјајем твој светли дан, од најсветлијег Трисун-
чаног Сунца, мученице обасјан, а у њему сада моли, да буду обасјани
сви који ти певају.

Стекла си као награду, страдалнице, за ране и патње, небеско
наслеђе у цркви првенаца, и у њој сачувај твојим молитвама нас који
те славимо, мученице славна.

Заиста си сада у заједници са Христом, твојим бесмртним
Жеником, и светло си процвала, и обасјана си часном крвљу и својим
светим ранама.
Богородичан: Окове мојих сагрешења сада раздреши, Дјево Богородице,
јер си Извор милосрђа родила, једина богоблажена, и испуни му душу
сладошћу, да могу да те достојно величам.

DAN 27.
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Месеца марта 28. дан

Спомен преподобног оца нашег Илариона новог;
Спомен светог Стефана чудотворца

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..

Неокаљан си живот имао, и трпљење и кротост, и љубав нелице-
мерну, а удржање безмерно, свеноћна стајања на молитви, свето
покајање, и веру и наду искрену си оче у страдању стекао, и тако си
на земљи са телом као ангел поживео, Иларионе блажени, молитвениче
за душе наше.
Ти си, преподобни, био земни ангел и небески човек, извор смирења и
река састрадална, океан чудеса, грешнима путоказ ка покајању, и заиста
као плодна маслина Божија, која уљем свога труда помазује срца
вернима, који те славе, дивни Иларионе.

Твој разум просветљен богопознањем, био је изнад телесних
страсти, и мада носећи земни лик ти беше са њима непомешан, него
си носио у себи лепоту Божанства, и јавио се цео боголик, садејством
Духа, Иларионе оче наш, украсе монаштва.
Ине стихире светог Стефана. Глас тај исти
Подобан: Јако добља..

Прави монах, звезда најсветлија и извор смирења био си, и показао
се препун љубави; кротак и тих, састрадалан и смирен незлобив,
непорочан, био си оче Стефане, и због тога те је Христос поставио за
пастира свога стада, јер си и чудотворством просла-вљен.

Свеноћним бдењима, неизмерним уздржањем, на молитви усред-
сређен, са вером и надом искреном, православног исповедања, строгог
живота, и веома састрадалан, био си оче, и на самрти си, пре краја,
заблистао предивним чудима, зато тебе славимо Стефане преподобни.

Као звезду пресветлу, и као сунце незалазно, као небо духовно,
божанским чудима као звездама украшено, и као врт мирисни, и рај
блажени, као извор освећења, и као великог лекара болеснима, као
доброг пастира и нашег заступника, хвалимо те Стефане.

Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
Молим те Пречиста, ороси моје мисли из облака Духа Пресветога, јер
си Христа као кишу родила, па милостиво умиј безбројна и безмерна
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безакоња људи, а изворе мојих страсти исуши, и молитвама твојим
удостоји ме потока сладости вечнога живота.

Крстобогородичан, подобан тај исти.
Када те је видела на крсту прикованога Мати твоја као јагње ужаснула
се и зајецала: Какав је ово призор Сине мој најмилији? Зар ти овако
узвраћа сабор неверних безаконика, а насладио се многим твојим
чудима! Али нека је слава твоме неизрецивом снисхођењу Владико.

На јутрењи

Канон преподобног Илариона. Његов акросих је: Похвалићу оче
твоју тиху нарав. Дело Јосифа. Глас 2.

Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла иногда фараонитскоје..
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.

Био си оче заиста саосећајан и кротак, а у души сасвим тих, зато
и мене удостоји Иларионе твога светог саосећаја, заступањем твојим, да
бих те сада опевао у тишини срца мога.

Очишћен још из детињства, ти си свој крст узео, и за Господем
пошао, а страсти телесне си уздржањем и честим молитвама свенуо, и
бестрастијем се украсио.

Примио си лаки јарам Господњи, и његове си поуке слушао, а
тешко бреме грехова си одбацио, светитељу, и светињу си усвојио,
Иларионе преподобни.
Богородичан: Окове мојих грехова раскини Владичице, па моли Сина
твога и Бога, да савлада грех који ме мучи, Увекдјево, да се спасем, па
да бих те увек хвалио, Свенепорочна.

Ини канон светог Стефана. Његов акростих је: Славим твоја света
чудеса, оче свеблажени. Глас 1.

Песма 1.
Ирмос: Пјесањ побједнују вси Богу сотворшему..
Запевајмо сви Богу победничку песму, јер је учинио дивна чудеса
својом високом мишицом, и спасао Израиља, и тако се прославио.

DAN 28.
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Твој свети спомен са вером славимо, богомудри оче Стефане, и
Господа свих прослављамо, који је тебе многим чудесима прославио.

Твоја душа је вољом Божијом, свемудри оче, обожена, јер си се
потпуно удаљио од страсти тела, и учинио те је Стефане, као ангелом
на земљи.

Ти си оче патње испосника поднео, али си необуздане страсти тела
умртвио, и у светлу одећу бестратија си се оденуо.

Уздржањем си своје уде разапео, и за Христа си оче живео, који је
крстом смрт уништио, и изобилном благодаћу исцелења је тебе
обогатио.
Богородичан: Зачела си, Пречиста, неизрециво речима, Онога који
држи све крајеве света, и родила си га; зато га моли усрдно, да се
смилује на нас.

Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња јако крин..
Доласком твојим Господе, незнабожачка и неплодна црква,
процвала је као крин у пустињи, и у њој се утврдило срце моје.

Твој живот је као сунце заблистао, оче преподобни, кроз твоја
светла дела, и чете монашке је просветио, а демонску таму одагнао.

Био смирен срцем, оче преподобни, и смирене душе, и светом
љубављу испуњен, и добродушан по нарави, увек.

Капима твојих суза си угасио жар греховни, па изливаш и пре и
после свога уснућа, светитељу, море исцелења свима који ти притичу.
Богородичан: Исцели ране моје душе Владичице, и управи жеље мога
срца, ка вољи из тебе оваплоћенога Бога-Речи, молим те.

Ини.
Ирмос: Да утвердитсја сердце моје в вољи твојеј..
Утврди срце моје у вољи твојој Христе Боже, као што си утврдио
над водама друго небо Свесилни, као што си и земљу основао над
водама.

Светим делима и врлинским поукама, заблистао си оче као звезда
пресветла у сабору монаштва, и обасјао си све под сунцем твојим
чудним сјајем.

Благодатном силом Духа ти си беселесне противнике уништио, и
славно се узнео, а због свога срца смиреног, ти си чудотворац, оче
мудри, постао.
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Јеретичка уста, ти си речима истине затворио, али си зато гоњење
претрпео, и божански венац примио, и због рана својих си, оче мудри,
велики мученик постао.
Богородичан: Да би човек постао богом, Бог је постао Човеком, из
тебе једине Пречисте је Беспочетни Бог-Реч почетак примио, зато тебе
Дјево сви верни славимо.

Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..

Богу си посветио цео живот свој, оче свеблажени, и постао
изузетан свештенослужитељ, сав у истини Христовој, а после многог
труда и патњи, радосно си се пресеио у скинију бестелесних, и сада
нам изливаш реке исцелења.

Слава, сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..

Као сунце пресетло, заблистао је оче празник твој, и срца верних
обасјао, па страсти одгони и избавља из таме; а ти заклањај све који
те са чистом вером славе, и сачувај нас од животних искушења, оче
Стефане.

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: Пришел јеси от Дјеви, не ходатај ни ангел..
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.

DAN 28.
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Твоје си срце очистио, а душу си управио на узношење ка светињи,
да би угледао несхватљиву лепоту јединога Бога, и од њега си светлом
обасјан.

Поуке Божијих речи си испуњавао, и тако си оче освећење разума
захватао, и свима то побожно предавао, свакоме ко је теби, Иларионе,
долазио.

Твојим блаженим поукама умири срца свих који ти притичу, јер ти
си чинио оно што си твојим богоугодним речима учио, и јер си оче
преподобни, саосећајну љубав имао.
Богородичан: Господ је тебе, Пречиста, Господарицом и Владар-ком
свих учинио, када се из твојег крила оваплотио, и из царства демонског
је своје саздање избавио.

Ини.
Ирмос: Духом провидја пророче Авакуме..
Духом је пророк Авакум видео, оваплоћење Бога-Речи па је певао:
када дође време приближаваш се, и када дође доба показаћеш се,
зато слава сили твојој Господе.

Капима твојих светих суза, ти си себе заливао и постао си мудри
Стефане као дрво родно, које приноси плодове мирисних врлина, и
изливаш чудеса безбројна, зато те побожно славимо.

Храм који има твоје мошти, оче мудри, личи на Божији рај, јер
приноси разна чудеса као цветове, којима заслађујеш срца свих који те
Стефане, увек и са вером хвале.

Слепе исцељујеш, а људима тешке болести уклањаш, у славу
Христову, јер си од њега због твојих подвига благодаћу обогаћен,
узвисио се, просветио се, и прославио се, славо монаштва, оче Стефане.
Богородичан: Пресвета Богородице освештај нас, јер си Пресветога
телом родила, Који је хтео да постане као Човек, и твојим молитвама,
Пречиста, учини све заједничарима живота небеског.

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.
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Од твојих личних подвига, изаткао си, оче преподобни, себи одећу
спасења; њоме одевен си кнеза таме у вечни стид оденуо.

Уздржањем си оче преподобни телесне прохтеве увенуо, и благодат
небеску си, Иларионе, примио, да лечиш људима сваку болест.

Твојим сталним уздизањем руку ка Богу, ти си оче, верне из руку
Варалице избавио, а сваком болеснику си здравље подарио.
Богородичан: Ти си помоћ вернима, а преподобнима си тврђава
постала, јер се тобом, Пречиста, свима даје најбоље, и онима који на
земљи живе поновни узлазак ка небесима.

Ини.
Ирмос: Твој мир дажд нам Сине Божији..
Твој мир дај нам Сине Божији, јер за другог бога сем тебе не
знамо; именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и
мртвих.

Због својих светих врлина постао си миомирисан, и излио си
светитељу после успења миро мирисно, које је задивило верне људе,
зато те са вером прослављају.

Великим и дивним показаним чудима, заблистао си светитељу дични
Стефане, и пре смрти, и после уснућа, и при твоме светом погребу.
Свето си завршио свој живот у Христу, Стефане богомудри оче наш, и
уселио се међу свете, па сада освештаваш све који те са вером славе.
Богородичан: Родила си, Најнепорочнија, Бога Емануила, који је из
милосрђа постао Човеком; њега моли Пречиста као Човекољубца, да се
смилује нама грешним људима.

Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје
милости: изведи ме Боже из пропасти.

Ти си за све у свету био као мртав, али зато сада по преставље-њу
живиш у небеским насељима, и живоносно дејство исцелења заувек
изливаш.

Добро си назван кротким, јер си био оче незлобив, непорочан,
преподобан и умилан, и био си благе душе, оче благодатни.

Саосећањем безмерним си био украшен, и као љубитељ сиротиње
си прослављен, и тиме си Божији угодник био и близак њему постао,
Иларионе изузетни.

DAN 28.
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Твој живот је био свети и непорочан, а ти благ и добре нарави, али
су дивна и чудеса твоја, која увек чиниш, оче свечудни.
Богородичан: Као неокаљану палату Божију, и као огњени престо
Сведржитеља, тако сва поколења Богородицу прослављају.

Ини.
Ирмос: Пророка Јону подражаја вопију..
Као пророк Јона и ја ти вапијем: избави из пропасти живот мој
Боже Благи, и спаси ме јер ти кличем: слава теби Спаситељу
света.

Ти силом Христовом хроме исправљаш, а слепима вид дарујеш, и
одузетима дајеш да ходају, и одгониш зле духове, преподобни Стефане.

Увек и обилно извиру реке исцелења из твог светог кивота као из
чистог извора, оче блажени, и исушују сваки поток страсти.
Чудан и чудотворац и пастир добри постао си оче Стефане, јер заувек
чуваш стадо твоје, које си окупио твојим великим трудом и знојем.
Богородичан: На тебе је Богородице као роса сишао Спаситељ, и тако
је осушио потоке безбожија, а заувек напаја душе свих који те славе.

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.

Твојим подвизима си као оружијем ранио бестелесну змију, и
потпуно је уништио, зато си примио славу чудеса, па од великих
страсти душа и тела сваког исцељујеш, оче преподобни.

Твоје поуке су се рашчуле, оче преподобни, и као роса одгоне жегу
лењости, од свих који теби са вером долазе, а ти их оче увек обасјаваш
врлинама твоје душе.

Разумом си покорио страсти, и над њима господарио и царевао као
изузетни победник, а народе иноплемене си покорио, и уништио си,
светитељу, свепогубне демонске страсти.

Олује искушења нису поколебале чврсте стубове твога срца, оче
преподобни, јер си био утврђен на камену Господње љубави, и њоме
крепљен, ти си многима постао, оче, свето утврђење.
Тројичан: О теби Трисунчаној, певају хорови, Тројице надсушта-ствена,
неразделна и Јединице природом несливена и недокучива, као Једнога
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Бога и сведржитеља, Оче, Речи и Душе Свети.
Богородичан: Из давнине је благодат Духа тебе у пра-сликама
наговестила у пророчким казивањима, као гору богату и свету, као
двери спасења, као свитак нови, и као ковчег те називаху, Пречиста.

Ини.
Ирмос: Сушчим в пешчи отроком твојим Спасе..
Твоје младиће у пећи Спаситељу, не додирну огањ нити им додија,
зато троје као једним устима певаху и благосиљаху говорећи:
благословен је Бог отаца наших.

Свештено си принео себе самог жаром испосничког живљења, и
сав си постао, оче, миомирис Христов, па заувек миришиш свима
вернима, чинећи чуда надразумно.

Блисташ сјајем православља, и тако си одагнао светитељу таму
јереси, али си прогнање на многе године претрпео, и мученик си мада
без крви постао, зато те сви верни хвалимо.

Велико си трпљење стекао, а уз то уздржање, веру, љубав и истину,
и постао си отац сирочади, хранитељ старих удовица, и саосећајан и
понизан, Стефане, славо монаха и похвало.

Здивила се чета злобника, због твојих свеноћних стајања на
молитви, и молитвене истрајности, сузама и уздасима, и ка Творцу
искреној љубви, којима си савладао, Стефане, њине зле намере.
Богородичан: Како храниш млеком, Мати Пречиста, Сина без оца, који
храни све што дише? Како носиш на рукама Сведржитеља? Надразумно
је чудо твоје, зато увек певамо о величини твојој.

Песма 8.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја..
У давнини је пећ вавилонска пламен разделила и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи је оросила јер су
појали: благословите сва дела господња Господа.

Ти си оче оставио привремену животну славу, и пролазну насладу,
а славу неодузиву и храну непролазну си на небесима примио,
свемудри, са свима који се боје Господа.

Сав твој живот је у туги прошао, зато си се блаженства и утехе
удостојио, коју имају светитељи, у земљи кротких, где си се и ти сада,
преподобни, радосно уселио, као разуман и разборит.

DAN 28.
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Твоја смрт је света пред Богом, оче свети, јер си његову икону
поштовао и због си гоњење претрпео, истјазаван од мучитеља, оче
преподобни, зато си ти и мученик постао.

Утешио си, оче, незадовољне ловце, јер си њихов улов умножио,
којег претходно нису имали, јер Бог је послушао молитве твоје,
свештенослужитељу свеблажени.
Богородичан: Умиј мене Богообрадована од нечистоте страсти и блата
греховног, па мени који пузим отвори, Пречиста, двери покајања, јер ме
спопадају сагрешења и јер гневим Бога.

Ини.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја ангели и всја воинства..
Створитељу и Господу којег се боје ангели и све војске небеске,
њему свештеници појте, децо прославите га, а народи благосло-
вите и величајте Га у све векове.

Преподобно си, свеблажени оче, живот водио, и зато се међу
преподобне убројао, и са свима изабранима, са којима те и славимо, а
кивоту твојих моштију се, Стефане оче богоносни, клањамо.

Стекао си, светитељу, чисто срце, и постао дивно огледало Духа, па
си његова јављања и примио, а народ си твојим поукама просветио.

Виђена су, оче свеблажени, твоја преславна чуда, јер само од
виђења тебе је нека жена од болести дуготрајне ослобођена, и здрава
је својим путем отишла.
Тројичан: Опевајмо беспочетног Оца, Сина и Духа Светога, и њину
неразделиву, владајућу и увекпостојећу силу, Триипостасно биће, а једно
царство и једну славу.
Богородичан: Божански се оваплотио из тебе Бестелесни, зато га моли
Пречиста, да умртви страсти мога тела, а да оживи моју душу умрлу у
гресима.

Песма 9.
Ирмос: Безначална Родитеља Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сакупи раздвојене, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.

Гроб твој благодаћу Духа излива исцелења, и суши облаке срасти,
а духовне обмане одгони, и просветљује срца свих, Иларионе препо-
добни, који те са вером славе.
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Процвао си као ружа у врту испосничком, и као мирисни крин и
као јабука мирисна, замирисао си у душама и срцима свих верних,
Иларионе славни, молитвениче за све који те хвале.

Имао си саосећање, љубав и смирење, милост и искреност, веру
истиниту и наду и свети живот, и нарав добру, Иларионе преподобни,
украсе монаштва свог.

Твој спомен је данас као сунце заблистао у срцима побожних,
светлошћу твојих патњи и сјајем чудеса, као истинито просветлење,
оче, зато помени све који те са вером славе.
Богородичан: Приносим ти радосно и ја Гаврилову песму, говорећи:
Радуј се место освећења, и свих верних спасење, јер се тобом
обожисмо, Богородице Увекдјево.

Ини.
Ирмос: Свјетоносниј облак, воњже всјех Владика, јако дожд..
Дјева је као светлоносни облак, у којем је Владика свих нас, и као
роса са неба која на руно силази, тако се и Беспочетни ради нас
оваплотио и Човек постао, зато је сви величамо као пречисту
Матер Бога нашега.

Следујући, богоносни оче, стопама оних који су побожно и
преподобно на земљи поживели, ти си кротак и незлобив постао,
саосећајан, смирен и тих, Стефане, и пун љубави божанске, зато тебе
са вером хвалимо.

Као миомиросно миро, као пречисти крин, и као ружа расцветана
ти си оче, јер из твога светог кивота шириш угодан мирис, и безбројна
исцелења дајеш и тешке болести одгониш, од свих који ти са вером
усрдном прилазе.

Молимо тебе, оче богомудри, као светог пастира који се угледао на
великог провопастира Христа, да нас, овце твога стада, спасеш сада од
злих вукова, твојим светим непрекидним заступањем.

Твој пресвети спомен као велико сунце обасјава свет, а ми га
славимо побожно, и кличемо ти Стефане: твојим молитвама обасјај
душе свима и заштити и сачувај нас.
Богородичан: Ја сам грехољубив и живим у лењости, али се плашим
неизбежног суда, Пречиста, на којем сачувај мене неосуђеним, твојим
светим молитвама, Богоневесто, да бих те као своју заступницу увек
славио.

DAN 28.
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Месеца марта 29. дан

Спомен преподобног оца нашег Марка,
епископа у Аретуси, и ђакона Кирила и других,
пострадалих у време Јулијана мучитеља

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

Мучениче и светитељу преподобни, ти си светлом тајном свештен-
ства обасјан, а и као мученик си заблистао незалазном светлошћу, и
сада си прешао ка Светлу незалазном, у којем се сабори мученика
радују; са њима и нас увек помињи, светитељу блажени и богоугодни.

Мучениче и страдалниче Кириле, постао си Божији служитељ, и
Христу си служио, и принео себе као чисти принос на Божију трпезу,
оче богоблажени; свето наслеђе си примио, у светлости светих увек
боравиш, јер си светац и именом и делом.

Свехвални мученици Христови, ви сте кроз жариште мука росом
Божије благодати неповређени прошли, и на води упокојења сте се
живота удосојиил, и победничку награду сте примили; зато данас
радосно и са вером ваш свети празник светитељи празнујемо, а Христа
славимо.

Слава и сада, богородичан:
Тебе молимо Пречиста, заступницу нашу: не презри нас до краја нити
да пропаднемо ми слуге твоје када смо збуњени у невољи, него похитај
да нас избавиш из садашњег гнева и невоље. О, богорадована Пресвета
и Чиста, ти си наш бедем и помоћ необориви.

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

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Славим Марка и Кирила обожене. Дело
Јосифа. Глас 8.
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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.

Са ангелима пред Богом и Царем свих стојите, мученици блажени,
и молите нама избављење од грехова, јер вас са љубављу славимо и у
песмама хвалимо, певајући: појмо Господу јер се славно прославио.

Дух Свети те је поставио за архијереја, Марко, да велики народ
напасаш у свакој честитости, разумним штапом догмата, а ти си са
њима, блажени, певао: појмо Господу јер се славно прославио.

Потоцима ваше крви сте, светитељи, пламен многобожја угасили и
радосно сте пострадали, али сте јелинске мудраце до краја посрамили,
па сада са мученицима пред Христом стојите и кличете: појмо Господу
јер се славно прославио.
Богородичан: Из целомудрене младе Дјеве Бог се оваплотио, а њега
бестелесни хорови славе са трепетом, као Творца свих, и јединога
непролазнога, а људи на земљи увек певају: појмо Господу јер се
славно прославио.

Песма 3.
Ирмос: Страх твој всади в сердца..
Страх твој усади Господе у срца слуга твојих, и буди нам утврђење,
јер те искрено призивамо.

Ниси дао почасти неразумним киповима, оче свеблажени, и зато си
претрпео силне и најразличитије муке, Марко храбри.

Храбро и одлучно си издржао поруге и муке, од људи безаконих,
преславни Кирило, мучениче и страдалниче.
Обнажени сте мученици многострадални и ранама напаћени, аи сте
одлучни остали, и ништа више од љубави Христове нисте славили.
Богородичан: Из тебе је, Дјево Свенепорочна, заблистало Сунце
правде и обасјао све под сунцем славним сјајем.

Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

Просветљени истинском благодаћу, ви све крајеве земље јасно

DAN 29.
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упућујете у побожност, свештеномученици славни, зато вас са вером
славимо.

Слава и сада, богородичан:
Пружи твоје пречисте руке Мати и Дјево, па закрили све који се у тебе
уздају и твоме Сину кличу: подари Христе свима твоју милост.

Крстобогородичан:
Када је Пречиста гледала на дрвету крста свога Сина, као Мајки срце
јој се кидало па је у жалости нарицала: Тешко мени, зашто си зашао
светлости моја надвремена?

Песма 4.
Ирмос: 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.

Крв твоја, светитељу, проливена по земљи, њу је заиста и достојно
освештала, а душе побожних напојила, и на ревност их ка Богу
покренула.

Духовним зрацима просветљени, ви сте победнички злу ноћ без-
божија и кривоверја одагнали, мученици Марко и Кирило, свеблажени.

Исцели, Доброчинитељу, наше болести, ради молитава Марка и
побожног Кирила, и твоју милост низпошаљи Благи, на све који ти
певају.

Силом Божијом и благодаћу Бога-Речи, мученици Христови, ви сте
идолске храмове разорили, и због своје вере сте храм Духа Светога
постали.
Богородичан: Постала си Богородице широко Божије станиште, и
високи престо и двери, кроз које је Христос неизрецивим рођењем
прошао и из трулежи нас подигао.

Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.

Мирисна светила постали сте свети свештеномученици, и зато све
просветљујете божанским светлом Духа.
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Надајући се награди од Бога, трпео си, свеблажени Марко, ране
неиздрживе, и патње превелике.

Као свештенослужитељ, приносио си Христу жртве бескрвне, и као
жртву мирисну, сам си себе, блажени, Господу принео.
Богородичан: На чудан начин родила си, Пречиста Богородице, Цара
свих, за добро целе творевине.

Песма 6.
Ирмос: Јону в китје Господи јединаго вселил јеси..
Самога Јону си Господе у кита уселио, зато и мене свезанога
вражијим мрежама као и онога спаси од пропасти.

Претрпео си многоструке муке, и смрт заступника вере богомудри
оче, па се у слави вечној на небесима радујеш, и молиш се за нас оче
Кирило.

Речи Божије су живеле у срцу твоме, јер си их у њему носио Марко
славни, и ка вери светој си привукао људе и народе, светитељу, и
славно си животну трку завршио.

Као свете службе и савршене жртве сте себе Господу принели, јер
сте кроз муке запаљени, и на висини, ви светли, стојите пред Царем
свих.
Богородичан: Опроштај грехова нам измоли Дјево, и исправак живота
свима, који песмама славе твоју величину, и побожном душом те
прослављају.

Песма 7.
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.

Просветљени зрацима Свете Тројице, ви сте оци богоблажени, таму
обмане изагнали, и славу примили, певајући: благословен си Боже отца
наших.

Све приземно су оставили, да би небеско наследили, Марко
богоносни и Кирило свети, зато се прослављају песмом: благословен си
Боже отца наших.

Спавање и лењост сте у време подвига одбацили, и трку сте
завршили, зато сте се у сабор страдалника убројали, певајући:
благословен си Боже отца наших.

DAN 29.
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Богородичан: Из тебе је спасење надразумно и неизрециво Дјево
заблистало, и све који седе у тами и долини смрти је небеским
житељима учинило, да певају: благословен си Боже отца наших.

Песма 8.
Ирмос: Победитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благо-
словите сва дела господња Господа.

Свирепе судије и мучитеље сте победнили, и непролазне венце сте,
мученици, примили, кличући: благословите сва дела господња Господа.

Наоружани штитом вере и љубави, ви сте, страдалници, уз Божију
помоћ, војске демона као мачем посекли, кличући: благословите сва
дела господња Господа.
На земљи сте, светитељи, пострадали, али сте на небеској висини
венац правде из руке Христа примили, кличући: благосло-вите сва дела
господња Господа.
Тројичан: Као Јединицу по природи, и као Тројицу по личностима,
славим тебе, Оче сведржитељу, и Сине и Душе свети, кличући:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Тебе проповедамо, Благословена, као сасуд са живоно-
сном маном, и као трпезу и жезал, и као кадионицу и златни свећњак,
као гору и двери, и као купину несагориву, и као престо Вишњега, и као
спасење целог света.

Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух неизреченна..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.

Ви сте мученици следовали стопама Христа пострадалог, који је
страсти умртвио, и изобличили сте служења безбожних противника, и
тако се узвисили, и на агнеле сте налик постали.

Постали сте као жеравице распаљене, сједињени са Богом,
блажени, и благодаћу сте веру многобожаца спалили, и ка духовној
Светлости сте радосно прешли, оци богоблажени, зато обасјавате и
наше душе.
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Поставили сте стопе душа својих на камену духовном, оци
свехвални, и нисте се под налетом многих мука колебали, зато утврдите
и наше душе, јер их колебају многе замке демона, храбри мученици.

Због сведочења вере, узнети сте страдалници, у пресветлу тврђаву
на велику небеску висину, и вечно царство Божије сте се удостојии
примити, Марко свети и Кирило славни, зато се молите да би га и ми
сви стекли.
Богородичан: Твојим духовним сјајем, млада Дјево, просветли наше
душе, мисли и срца, богорадована, да бисмо по стазама вечног живота
право ходили, и милост примили, а увек тебе хвалили.

DAN 29.
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Месеца марта 30. дан

Спомен преподобног оца нашег Јована, писца „Лествице“

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

Преподобни оче Јоване, заиста си увек у устима носио похвалу
Божију, и још као дете научио си, свемудри, речи богонадахнуте, и
благодаћу која отуда извире, ти си се обогатио, богоблажени, а све
намере неверених си оборио.

Оче Јоване преславни, изворем твојих суза си душу очистио, и
стајањем на свеноћним бдењима си Бога умилостивио, и устремио се,
оче блажени, ка његовој љубави и лепоти, у којој сада достојно
благујеш, у вечној радости, са страдалницима твојим, богомудри оче
преподобни.

Преподобни оче Јоване, ти си вером своје срце ка Богу устремио,
и мирске ствари си као недостојне презрео, па си крст свој узео, и за
Свевидећим следовао; необуздано тело си испоснич-ким подвизима и
силом Духа Божанскога својој души покорио.

Ако се догоди у суботу или недељу пева се самогласна
Слава, глас 6.

Преподобни оче, по свој земљи се пронело твоје учење, па си зато
на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си разорио и
до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу непорочно
следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли мир
душама нашим.

Ако је постан дан, пева се после стихира: Слава и сада, богороди-
чан или Крстобогородичан, писани 31. марта.

На стиховње
Слава, глас 8. самогласно.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Јоване, јер
смо заиста научили да твојом стазом право идемо. Блажен си јер си
Христу служио, и демонску си силу разоткрио. Ти си сабеседник ангела
и заједничар преподобних и праведних, зато се са њима моли Господу
да помилује душе наше.
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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, Јоване оче наш, моли Христа
Бога, да спасе душе наше.

На јутрењи

Канон, дело Игњатијево. Глас 8.

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.

У светлост духовну и разумну си из овог жалосног света отишао
Јоване преподобни, зато твојим молитвама свагдашњим ка Господу
просвети и мене.

Ти си подојен сладошћу уздржања, а одбацио си горчину страсти,
зато ти оче, више од меда и саћа заслађујеш наша осећања.

Уздигао си се на висину врлина, а приземне си презирао страсти,
и постао си преподобни оче, сладост спасења пастви твојој.
Богородичан: Ти си Очеву Премудрост и Реч неизрециво родила, зато
исцели тешке ране душе моје, и умири патње мога срца.

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.

Спалио си, оче преподобни, жаром испосништва сво трње страсти,
а загрејао си саборе монаштва.

Од мириса испосничих, постао си, оче преподобни, скроз као миро
освећења, за угодан мирис Богу.

У Законима вере си успео да страсти потопиш, као друге фараонове
Египћане, у потоцима суза твојих.
Богородичан: Заустави, Пречиста Мати Божија, колебања и смутње
мога срца, и упути нас ка Сину твоме.

DAN 30.
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Кондак, глас 1.
Подобан: Лик ангелскиј..

Учење из твојих књига доноси нам неувеле плодове, оче премудри,
који услађују срца оних који их са трезвеношћу примају, оче блажени;
то је лествица душама која их узводи од земље ка небеској и блаженој
слави, онима који те са вером поштују, Јоване свети.

Затим
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..

Виђењима и делима си надприродно заблистао, и сјајиш твојим
поукама; Ти си нам законе одредио, и степене врлина поставио, а злобу
Лажљивога и његово вребање објаснио, отуда све који ти следују
узводиш твојим светим поукама из страсти ка бестрастију, Јоване
равноангелни, зато моли Христа Бога, да подари опроштај грехова
свима, који са љубављу славе твој спомен.

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

Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и 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 мило-
сти и изворе непресушни; зато се смилуј и подари опроштај сагрешења
свима који са вером поје о твојим светим страдањима.

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

Као врт цвећа мирисног, и као духовни рај врлина, процвао си
уздржањем, и њиме храниш све који те славе.
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Законодавца обуке и кротко правило монаштва, и као Мојсеја и
Давида, заиста смо стекали тебе оче, и славимо те.

Засађен украј воде уздржања, постао си, блажени, као лоза лепо
расцветана, која рађа грожђе побожности.
Богородичан: Под временом бившег, а из Оца надвремено забли-сталог,
родила си нам Богомати, зато га моли да спасе све који ти поје.

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.

Росом твојих подвига, погасио си све страсти, оче блажени, а
обилно си запалио огањ љубави и вере, и светило уздржања и
просветлења бестрастијем, и син дана, постао си.
Грозд вере си, оче, твојом светом обрадом однеговао, и у судове налио,
па трудове обуке исцедио, и духовну чашу уздржања напунио, па
веселиш срца твоје пастве.

Храбро си претрпео нападе и ране од невидивих противника, и
постао стуб трпљења, а светињом си као штапом твоју паству утврдио,
и на испаши и водама уздржања си их васпитао, блажени.
Бгородичан: Следујући речима из твојих уста Пречиста, ми те називамо
блаженом, и са тобом је заиста он, и тебе је Господ узвисио, и
истинитом Мати Божијом те је рођењем из твога тела учинио.

Песма 6.
Ирмос: Очисти ма 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.

Сабрао си у души свето благо Духа: чисту молитву, чистоту,
честитост, свагдашња бденија, подвиг уздржања, којима си дом Божији
постао.

Приземне ствари си, премудри оче, као лошије оставио, а молитвом
си се у духовни живот устремио, и постао си наследник небеског
спокоја, савршеним животом.

Знојем испосничким, потпуно си угасио огњене стреле демона, а
запалио си огањ вере, и спалио смутње неверника и јеретика.

DAN 30.
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Богородичан: Заблистала је са горњег Сиона лепота преображењем
тела, у које је одевен после неизрецивог сједињења из тебе неиску-
собрачна, и цео свет обасја.

Кондак, гас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..

На висини уздржања те је Господ поставио, као звезду истинску,
која обасјава све крајеве света, наставниче Јоване оче наш.

Икос:
Заиста си оче дом Божији од самог себе начинио, и твојим светим
врлинама га украсио, као светло злато, вером, надом и искреном
љубављу; ти си и света правила изожио, и у уздржању се као бесте-
лесан обучио; разум, храброст и целомудреност си стекао, а смирењем
си самог себе узвисио, непрестаним молитвама си обасјан, и стремио
си за виђењем небеских тајни; зато си небеска насеља стекао,
наставниче наш, оче Јоване.

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

На испаши небеског царства на висини, хранио си стадо твоје оче,
и жезлом догмата си одгонио звери јеретичке, и певао си: благословен
си Боже отаца наших.

У небески двор и царство Христа као женика си ушао, одевен у
одећу достојног узваника, и са њиме си сео за трпезу кличући:
благословен си Боже отаца наших.

Пресахла река греха, постао си оче уздржањем, и жеље си потопио,
а нечистоту очистио свима, који кличу са вером: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Из твога тела је дошао Господ свију, и оваплотио се,
Дјево, зато у тебе Богородице верујемо православно, а Сину твоме
кличемо: благословен си Боже отаца наших.

Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго јегоже појут..
Небескога Цара о којем поју војске ангела, хвалите и величајте у
све векове.
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Стекли смо те оче, као праву духовну тврђаву и углед уздржања, и
зато данас сви твој празник славимо, Јоване.

Мноштво монашко се радује, и весели се сабор праведника, јер су
достојне венце примили с тобом.

Украшен врлинама, ти си у палату небеског Женика и неизрециве
славе узишао, певајући песму Христу у векове.
Богородичан: Не презри Дјево све који од тебе помоћ траже, јер ти
певају и величају те у све векове.

Песма 9.
Ирмос: Чистују славно почтим, људије Богородицу..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.

Постао си оче блажени, од Бога лекар болеснима и грешнима, и
победник и прогонитељ злих духова, зато тебе славимо.

Земљу као трулежно станиште си оставио, оче, а уселио се у земљу
кротких, и са њима се веселиш и благујеш у божанској сладости.

Данашњи празнични дан позива стада монаштва, на сабор духовни,
и на трпезу и јело непролазног живота.
Богородичан: У тебе се уселио, Свенепорочна, и родио Христос, и
победио човекоубицу, који је давно родоначелнике злобно прева-рио, а
све нас је спасао.

Светилен
Подобан: Жени услишите..

Везаности за овај свет и од нечистоте си се клонио, а глађу си тело
своје увенуо, снагу душе си обновио, оче преподобни, и небеском се
славом обогатио, увекслављени, зато не престај да се молиш за нас,
Јоване.
Богородичан: Као владарку те исповедамо Владичице Богородице, јер
смо тобом спасени, а ти си Бога неизрециво родила, који је крстом
смрт разорио, и ка себи саборе преподобних привео; са њима те и ми
Дјево хвалимо.

DAN 30.
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Месеца марта 31. дан

Спомен преподобног Ипатија чудотворца, епископа у Гангри

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

Богомудри оче Ипатије, у великом уздржању си васпитан, и својим
врлинама си се узнео на преславну висину, жудећи за спознањем тајни,
ти си сагледао Христову лепоту и његов сјај, зато си зрацима чудеса
обасјао и срца и душе свима.

Ипатије оче отаца, ти си светлошћу православља обасјан, па
обасјаваш оче преподобни душе свима, који ти са вером притичу;
зенице Арија си помрачио, јер је од цркве Христове отпао, а ми смо
те сви стекли као светило, и зато твој свети спомен поштујемо и
славимо.

Свети оче Ипатије, ти си цара Христа јасно проповедао, као
јединосушног са Оцем, јер си га у срцу своме носио. Ти си зрацима
чуда заблистао, и све под сунцем обасјао; Ти си и змију убио, а твојим
молитвама си и топлу воду источио, за исцелење од болести.

Слава и сада, богородичан:
Молим тебе Свечасна као сасуд девства и чисто и предивно станиште
Божије: душу моју утеши очајну због змијиног отрова и умртвљену због
преступа, да бих те славио, јер све верне узносиш Богообрадована.

Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.

На јутрењи

Канон. Његов акростих је: Песмама овенчавам славног Ипатија. Дело
кир Јосифа. Глас 4.

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

Громким песмама и радосно похвалимо овог светог страдалника и
мудрог светитеља као светско светило, и извор чудеса, као доброга
пастира и тврђаву цркве.

Река побожности је натопила твоју чисту душу, блажени оче
Ипатије, и излила нам, светитељу, пречисту воду многих чудеса, али је
и исушила реке мутних страсти.

Уздржањем си телесне жеље умртвио, јер си заиста живот по
Христу имао, који је ради нас, оче Ипатије, умро, а ти си га у својој
души живог носио, и све твоје кораке си ка њему управио.

Своју душу и срце си учинио као неокаљан храм Тројице, јер си
свете храмове у славу Господа зидао, преподобни свештено-мучениче, и
био си Спаситељев посленик стаду твоме.
Богородичан: Спаситеља и Бога си из твога чистог тела овапло-тила,
Пречиста, који нам је подарио свога мудрог и усрдног светитеља, и
заступника ка спасењу, заиста дивног Ипатија.

Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и богатством..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.

Свим срцем си се предао Извору добара, и отуда светлом обогаћен,
ти блисташ оче свети, божанским светлом.

Законима Божијим ограђен, ти си оче, божанском силом, безаконе
саборе и јереси истребио, спасавајући стадо твоје, оче Ипатије.

Ти си, оче, просветљен од вишње и пресветле светлости Духа, па
када си ходио по ноћи, теби се појавише из воде свеће, да ти пут твој
обасјају.

Сабор светих отаца си оче блажени собом употпунио, које је
Христос окупио, и тог првога сабора си постао, светитељу, учесник,
који је најбезумнијег Арија осудио.
Богородичан: Избави ме од свих напада противничке змије, Мати и
Дјево Пречиста, па обасјај моје срце вером, јер те славим Све-
непорочна.

DAN 31.
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Сједален, глас 1.
Подобан: Камени запечатану..

Заблистао си у свету, свети Ипатије, и чудесима обасјаваш све који
ти са вером долазе; пострадао си у крви, оче, али си и многе верне
Христу усвојио, па ликујеш са ангелима на небесима, и молиш се за
нас. Зато слава Богу који ти је помогао, слава њему јер те је овенчао,
слава њему који кроз тебе свима даје исцелења.
Слава и сада, богородичан:

Твоје свете руке, којима си Створитеља носила, Дјево Пречиста,
због своје доброте оваплоћенога, пружи их и умоли њега, да избави од
искушења, страдања и невоља, све који тебе са љубављу хвалимо и
кличемо: слава њему који нас је рађањем из тебе избавио.
Крстобогородичан:
Код тебе на крсту од безаконика разапетом, и од војника копљем у
ребра порободеном, Пречиста је горко јецала, и о твоме великом
страдању и трпљењу говорила: слава твојој љубави ка људима, слава
доброти твојој, слава теби, јер си смрћу својом људе обесмртио.

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

Истиниту реч и искрено учење си сачувао, и Оцу сапостојећег Бога-
Реч си проповедао; аријанску обману си победио, свештено-мучениче
дични и чудотворче.

Горку воду из планине које течаше, ти си само знаком крсним у
лековиту претворио, јер си Воду Живу у срцу своме, оче, носио, која
увире у вечни живот.

Свештенослужио си преподобно, и за веру страдао, и постао си
свештеник прослављени, јер си крв своју пролио за Господа, који је из
љубави своју свету крв излио, људима на избављење.

Није каснила Божија благодат на теби који си чуда чинио, па је и
предала страшним демонима оне, који су те убили страшно и безбожно,
свеблажени мучениче Христов и свештениче.
Богородичан: Реке твојих дарова и извори исцелења и раздавање
светих дарова, дају се из живоносне руке Сведржитеља, који се,
Богоневесто, родио из твога тела.
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Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти си неискусобрачна
Дјево, имала у себи над свима Бога, и родила си надвременог
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.

Твоја благодат превазилази границе разума, и ни један језик не
може изрећи безграничну пучину твојих чудеса, мучениче, светитељу и
пастире, украсе грађана Гангре, у светило целог света.

Змију си убио и огњу предао, и показао у себи благодат Божију,
која се у теби богато настанила, и пред царем те је и свима људима,
свештениче, прославила.

Као печат и чувара ризнице, насликао је, оче, цар твоју икону, и њу
поштујући јавно је говорио: да част која се њој приноси, прелази,
Ипатије, на сликанога.

Много си се подвизавао и веома прославио; света чудеса си чинио,
и болести си одгонио, демоне прогонио, и њине нападе уништио, а
смрадне и погубне јереси си победио.
Богородичан: Родила си Пречиста Богородице и Дјево, Премудрост
Ипостасну, који је свете умудрио, па је зато пропала намера злих
мудраца, и њина зла мудровања.

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.

Уздигао си се на висину врлина, блажени Ипатије, и приближио се
најчистијем Извору божанских дарова, зато изливаш пучину чудеса.

Твоје каменовање ти је било као венац и лествица ка небеској ви-
сини, по којој си оче, пред Бога изашао, и од Бога славно усвојен био.

Твој гроб увек излива благослове, од када је твој свети прах
примио, и мада само прах, он ипак уништава злобу.

За веру си пострадао и као мученик си прослављен; у дубокој
старости си ка твојим оцима радосно прешао, и за твоје подвиге си
достојно венац од Христа примио.
Богородичан: О, каквог ли чуда над свим чудима! Дјева је у своме телу
неискусомужно зачела Сведржитеља целог света, а није га ограничила!

DAN 31.
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Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамстија 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.

Уопште није на тебе зинула пузећа змија, него је слушајући твоју
строгу наредбу, покорно у огањ отишла, увек слављени оче, који
кличеш: благословен си Боже отаца наших.
Излио си своју крв заједно са сузама, и од обоје си једно пиће,
светитељу начинио, као вечно хранљиви поток, и зато си достојно
прослављен, мученика похвало.

Улазећи у цветни врт твојих светих подвига, блажени, душе мири-
шимо, и препознајемо тебе као Христов миомир, и кличемо Ипатије:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Неискусобрачна и Пречиста, ти си без семена зачела, са
Оцем Јединосушнога, и телом га, Богоневесто, родила, од твога светог
тела, зато не престај ни сада да се молиш за спасење свих.

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

Твој глас се са светлошћу сјединио, јер си обасјан божанским
светлом, и тако си, свемудри оче, таму јереси разорио, и ка дану
православља народ упутио, који кличе: певајте Господу његова дела и
величајте га у све векове.

Твој језик се, оче свемудри, показао као писаљка најјаснија, јер си
Закон благодати написао, а све што беше на старим таблицама, то си
убрисао, зато тебе Ипатије, као мудрог књижевника, песмом све у
векове славимо.

Кула огњена и света, ка висини небеској управљена, као брана
непопустљива, и као стена назорива, као цркве тврђава, и као
светитељима лествица, а мученицима красна лепота, тако нека се слави
Ипатије чудотворац.

Онога кога си желео, Њега си и видео, истинитим јављањем када
си се живота разрешио, јер док је још твоја топла крв капала, ти си,
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мучениче, ка крајње Жељеном потекао, и са хоровима мученика и
преподобних радујеш се у векове.
Богородичан: Мене су снашле многе невоље, и патим због гомиле
греха, и мада немам тежњу, ти ме сада, Богородитељко и Пречиста
Владичице упути у тишину Духа, јер си пристаниште хришћана, зато ти
певамо у све векове.

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

Као ружа и као крин свети и мирисни, као чемпрес, и као миро
свето и мирисно, тако светитељу твој гроб шири мирис чудеса, и
смрадне грехе одгони, свештеномучениче свуда прослављени.

Постао си саговорник пророка, и светих мученика, који су пре тебе
славно пострадали; ти си оче и врсник светих и преподобних, и
заједничар свих праведних, који су од века, светитељу дични.

Твој свети дан је нама заблистао светлије од сунца, и светлошћу
духовном је обасјао наша срца, који те у њој са вером, Ипатије,
славимо, и молитвено те хвалимо.

Твојим светлом Ипатије, обасјај и наше душе, који славимо твој
свети и светоносни спомен, и твојим молитвама избави од огња и муке
и сваког искушења све, који те часно славе.
Богородичан: Узвиси твоју благодат Пречиста, и принеси молбу, па
приведи Владици војске ангела, и хорове апостола и пророка, и све
праведнике са мученицима, да се спасемо сви који те славимо.

Завршио минеј за март, 24./11. јануара 2013. године
у Темишвару

 епископ Лукијан (Пантелић)

DAN 31.



256

MINEJ MART

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
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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.

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.

BOGORODI^NI VASKRSNI NA OSAM GLASOVA
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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 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 покро-
витељко 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 сагре-
шења, и спаси душе наше.

Глас 8. Богородичан:

Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
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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.
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У петак увече Богородичан:Воистину паче ума чуднаја..
Заиста је изнад разума и чудна узвишеност Порода твога

Богоневесто! 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.

BOGORODI^NI OSAM GLASOVA
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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.

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.
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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..
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.
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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.

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.
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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
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 уисти-
ну 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.
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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.

У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога, њега

моли за спасење душа наших.

Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..

Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо тебе
палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.

У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо:

милостиви Господе слава теби.

У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..
Радуј се Владичице, облаче духовнога и неизрецивога Сунца. Радуј

се најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета, свећњаче свезлатни, јер се
тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код добротвора
и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не росустај да се
молиш Пречиста.

У уторак на јутрењу Богородичан:Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији,

Господе слава теби.

У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као

Мајки Бога Речи, говорећи: слава теби.
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У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који су

у тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.

У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..
Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога родила,

зато га моли да спасе душе наше.

У суботу на јутрењу Богородичан: Дјево, со апостоли..
Моли се Дјево са апостолима и мученицима, да престављени нађу

на суду велику милост.

Глас 8.
У недељу увече Богородичан: Архангела Гаврила глас..

Ми који смо глас архангела Гаврила примили рецимо: радуј се
Мати Божија, јер си свету Животодавца Христа родила.

У понедељак на јутрењу Богородичан: Небеснаја појут тја,..
Небеска бића о теби поје, обрадована Мати безневесна, и ми

славословимо неиспитиви твој пород Богородице, а ти моли да се спасу
душе наше.

У понедељак увече Богородичан: Радујсја, вселеннија похвало!..
Радуј се целог света похвало, радуј се храме Господњи, радуј се

горо осењена, радуј се свима уточиште, радуј се свећниче златни, радуј
се часна славо православних, радуј се Маријо Мати Христа Бога, радуј
се рају, радуј се божанска трпезо, радуј се сени, радуј се сасуде
свезлатни, радуј се свима узданицо.

У уторак на јутрењу Богородичан: Кров твој, Богородице Дјево..
Окриље твоје Богородице Дјево је лек духовни, па када њему

притичемо од душевних невоља се избављамо.

У среду увече Богородичан: Аз, Дјево свајатаја Богородице..
Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам да

ћу тобом наћи спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.

У четвртак на јутрењу Богородичан: Исхити мја, Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије човекоубице, који хоће лукаво
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да ме коначно прогута, па сломи чељусти његове, молим те, и превару
разори, да се избавим из канџи његових, па да величам твоје заступање.

У петак увече Богородичан: Чистаја Дјево, Слова врата,..
Чиста Дјево ти си као врата за Бога-Реч, ти си Бога нашега Мати,

зато се моли да се спасемо.

У суботу на јутрењу Богородичан: Владичице, приими молитви..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке

невоље и туге.
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ГЛАСОВА БОГОРОДИЧНИ

Глас 1. Богородичан: Гавриилу 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.
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после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења

Глас 1.

У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Чудо чудес...
Творевина се радује гледајући у теби Благодатна чудо над свим чудима.
Зачела си безсемено и родила неизрециво, Кога ангелски чинови
гледати не смеју, Њега моли за душе наше.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанста си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси..
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.

У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче...
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.

На крају јутрења: Пречистаја Богородице...
Пречиста Богородице, на небу си благословена а на земљи
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
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Огањ божанства 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 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..
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Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.

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 много-
милостивога.

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
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удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога много-
милостивога.

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..
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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..
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..
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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.

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.

На 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.
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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.

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 једин-
ству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
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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.

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:
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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..
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.
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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
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 Богородитељ-
ко 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..
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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 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 про-
слављају.

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.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI
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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..
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.
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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.

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 заступ-
нице, 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.

BOGORODI^NI OTPUSTITEQNI



284

MINEJ MART

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.

На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.

У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.

На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.

У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри све које
си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.

На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.

КРАЈ БОГОРОДИЧИНИХ
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