Месец јули
има 31 дан

Месеца јула 1. дан
Спомен светих бесплатних лекара Козме и Дамјана који почивају
у Риму

На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Зрацима чуда одагнајте болести наше и сваку патњу, јер ви
бесплатно благодат пружате, обогаћени даровима од Учитеља, који је
на земљи патње свих рођених узео на своја рамена.
Прво сте као лекари научени добро, да болести свима са вером
чистите, а затим опет духовно наоружани, ви побожно уклањате
последице од душевних патњи.
Бесплатно сте благодат од Христа Бога примили, зато бесплатни
лекари сваког бесплатно лечите од патње, и не само да људима болести
уклањате, него и стоки давасте разумне поуке, јер сте милостиви.
Ине стихире, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Водама духовним као рекама натапате, и од Бога знацима и чудним
даровима исцелења свет напајате, а страсти у душама исушујете,
болести лечите и демоне одгоните, богоносни, бесплатни лекари,
молитвеници за душе наше.
Дивље страсти силама душе покоравате, и људима и стоки доброчинства дајете, јер сте даровима лечења од Христа обогаћени, зато ваш
свети и светли празник славимо, а очишћење душа наших молимо.
Ваш свети храм је постао као небо обасјан и спасоносан, јер је
спаситељна чудеса као звезде сада стекао, и као светло сунце има свету
силу лечења, Козмо преблажени и Дамјане славни, слуге господње, и
молитвеници за душе наше.
Слава, глас 6.
Бескрајна је благодат ових светих, коју су од Христа примили, зато
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и мошти њине Божијом силом непрестано чудеса чине, а њина имена
са вером призивана, неизлечиве болести исцељују; због њих Господе, и
нас од душевних и телесних патњи ослободи, као Човекољубив.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
На стиховње стихире из Октоиха
Слава, глас 6.
Увек имајући Христа који кроз вас делује, свети беспалтни лекари,
ви у свету чуда чините, и болесне лечите, јер је ваше лечење из извора
неисцрпног, захватате и опет обилно истиче и излива, свакога дана
изливан се умножава, свима даје а непотрошен остаје, а који захвате
здрављем се насите, а Извор непотрошен остаје. Зато како да вас
назовемо? Целитељним лекарима душа и тела? Лекарима од патњи
неизлечивих? Јер на дар сваког лечите, јер сте дарове од Спаса Христа
примили, који нам даје велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?
Тропар, глас 8.
Свети бесребреници и чудотворци, Козмо и Дамјане, исцелите немоћи
наше, бесплатно сте добили дар исцељења, бесплатно нам га и дарујте.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар два пута; Слава и сада, богородичан или
кстобогородичан.
Канони два из Октоиха и светима на 6; глас 4.
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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.
Двојице обасјаних светих бесребрених лекара, ви пред Светом
Тројици са свима изабранима стојите, зато је молите, да се сви који
ваш светли спомен служе просвете Духа Божанског светлошћу.
Узвишени разумом за све око себе, ви сте примили од Духа духовно
просветле мудри светитељи, зато таму патњи увек одгоните, уз помоћ
Божију, бесребрени лекари.
Имали сте недремане очи за вршење светих Божијих заповести, и
зато сте све који су чамили у болестима, на добро здравље благодаћу
пробудили, милостиви и богоносни, и славни бесплатни лекари.
Богородичан: Спаса и Бога си Пречиста од твоје чисте крви оваплотила, који нам је дао лекаре наших душа и тела, и за спасо-носне и
усрдне заступнике и душом часне бресребренике.
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 светога као што
си ти, Човекољубче.
Ваш свети храм као свети и духовни облак излива миомирни
мирис исцелења, а смрадне страсти умива увек.
У небеским насељима сте заувек настањени, а и сенка ваша је постала заувек извор исцелења, премудри лекари, благодаћу Сведржитеља.
Телесне страсти сте уздама уздржања обуздали, и зато сте духовние
зраке богато примили, па сте цео свет оздрављењем обогатили.
Богородичан: Тебе је као најлепшу међу женама Бог изабрао, и из тебе
је Пречиста хтео да се роди телесно, Он који у својим светима почива.
Сједален, глас 8.
Даваоци исцелења и чудотворци, ви сте свима светила чудеса, јер
сте светлост Божију и благодат Духа примили, ви пламен страсти вером
хладите, а њиме у вернима веру грејете, зато сте лечење душа примили,
за све који у свети храм ваш притичемо и кличемо: богоносни бесре3
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бреници, молите Христа Бога, да подари опроштај сагрешења свима,
који са љубављу славе спомен ваш.
Слава, подобан тај исти.
Зраке исцелења сте свима на земљи заблистали свети чудотворци,
чудно одгоните болести од људи, јер сте заиста стекли у себи незалазно
сунце: Христа Бога нашега. Зато ми окупљени достојно славимо ваш
свети и славни спомен, богоносни бесплатни лекари, а ви молите
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима који са љубављу славе
свети спомен ваш.
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: 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.
Живоносним делима, и свим дејствима, ви смртне болести лечите;
ви сте као куле светиље, бедеми непомични, и винограда Божијега
добре лозе.
Ви бесребреници просветљујете и изливате млеко исцелења цркви,
као неке дојке, и све храните божанском храном, зато вас радосним
песмама хвалимо.
Ваш храм, светитељи, постао је као лечилиште, а свима у бурама
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тихо пристаниште спасења, у који сви кад притичемо налазимо успокојење и од несрећа избављење.
Богородичан: Удостоји ме Дјево милости, јер си родила Бога-Реч,
јединог стварно милостивог, који је дао и ове милостиве светитеље, као
лекаре и чудотворце свету на све стране.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја о..
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.
Божанском светлошћу скроз обасјани, ви по целом свету пролазите,
и све људе просветљујете, таму страсти одгоните, а демоне изгоните,
богоносни бесребрени лекари.
Као два светила која све под небом обасјавају, ви сте бого-носни
Духом вођени, и по целом свету сте прошли, ви оне на постељама
песећујете, и од страдања их избављате.
Ви сте паћеницима исцелење, а страдалнима дајете бесплатно избављење, ви сте свима велики заштитници, и свима са Богом помоћници,
свима заступници, богоносни беребреници.
Богородичан: Родила си ипостасну Премудрост Божију, Пречиста Дјево
Богородице, и ове свете си премудрима учинила, па су оборили замке
Злобника, и његово грабљење.
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.
Не вештином човековом, него божанском благодаћу чистите од
патњи људе, зато вас славни ми окупљени како доликује славимо.
Љубављу сте везани за Христа, богоносни, и тако сте сву злобу
демонску разорили Божијом благодаћу, зато ваш славимо празник.
Као Божијег винограда плодови, ви свима паћеницима и очајнима
изливате вино весеља, којим их испуњавате, бесребрени лекари.
Богородичан: Тебе је, Владичице, Пречисти Бог-Реч учинио чистим
храмом, а и свети храм бесребреника се заувек велича, због његових
знака и чудеса.
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Кондак, глас 2.
Благодат исцељења примивши, здравље дајете онима који су болесни, чудотворци Козмо и Дамјане, лекари преславни, вашом посетом
победисте демонске подвале.
Икос:
Мудре поуке ових мудрих лекара превазилазе сваки разум и сваку
мудрост, и свима веру дарује, јер су примили благодат од Вишњега, и
невидиво свима здравље дарује, зато и мени нека дају благодат да
причам и опевам, њих као богоносне угоднике и служитеље Христове,
који дају мноштво исцелења, и од патње све избављају, и чудесима све
по свету исцељују.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци..
Пећ халдејска огњем распаљена, беше Духом орошена, због
Божијег присуства, зато у њој младићи појаху: Благословен си
Боже отаца наших.
Отварате богодани извор, светитељи, и свима изливате реке светих
исцелења, умивате од нечистих страсти, и уклањате демонску злобу
душегубну.
Помоћу благодати Духа Сведржитеља, здравље болеснима увек
дарују, двојица твојих бесплатних и дичних лекара, Речи Божија и
мудрости и сило.
Само си ти Свети прослављен у твојим светима, и због њих
избављаш цео свет од невоља, и просвећујеш све који кличу:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Ти си као палица процвала из Јесејевог корена, и ти си
Маријо Христа као цвет однеговала, а он је своје бесребрене угоднике
украсио као цвећем чудесима.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Били сте без икакве злобе демонске, светитељи, и Божијим Духом
сте нам постали одело спасења, узрок праштања и укидање искушења,
зато кличемо: благословите сва дела господ-ња Господа.
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Заједницом са Богом усиновљени сте Дамјане и Козмо, а вером
отачком сада награду стекосте: небеско блаженство, и велику и светлу
силу чудеса; па кличете: благословите сва дела господња Господа.
Водом вашњ побожности умивате нечистоту душа наших, и
прогоните, светитељи, патњу од страсти, а навале демона уклањате, као
наши заступници и милостиви лекари.
Као кринови и као цветови духовни, као руже Духом украшене,
нама сте се јавили и замирисали, а смрад страсти прогнали, зато
кличемо: благословите сва дела господња Госпо-да.
Богородичан: Тобом је смрт умртвљена, јер си родила Живот Ипостасни, Христа Бога, Пречиста, а заступницима нашег живота учинила
си бесплатне лекаре, свима који кличу: благословен је Пречиста, плод
твога тела.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушношћу је Ева клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, изданком твоје утробе свету благослов процвала, зато
те сви величамо.
Гле шта је добро или красно, као што пише, него само када браћа
сложно живе, зато сте у месту светлом, у насељима небеским и слави
неувелој, и зато вас како доликује славимо.
Како је велик ваш храм, чудесима увек украшен, у којем свима који
долазе здравље болеснима дарујете, дични Козмо и Дамјане, зато вас
достојно славимо.
Нека се радују са нама ангели, свети апостоли, пророци и преподобни, и сви праведни, због вашег празника, блажени; са њима сте
радосно настањени, па се молите за цео свет.
Двојице света блиставих и бесплатних лекара, богоносни и свеславни, измолите опроштај грехова, исправак живота и избављење од
сваког искушења, свима који вас увек хвале.
Богородичан: Постала си Пречиста станиште Светлости, који је све
обасјао, светлоносног и који је светлост дао, а сада таму душегубних
страсти уклања Духом, Пречиста и једина Увекдјево.
Светилен
Подобан: Небо звездами..
Којим речима се може довољно испричати благодат лечења ових
7
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бесребреника? Јер су од Бога постали лекари и избавитељи целог
света.
Богородичан:
Твојом моћном заштитом, сачувај неповређене твоје слуге од
навале противника, јер тебе стекосмо, као једино уточиште у невљама.
На хвалитним, стихире на 6; Глас 1. самогласно.
Благорат лечења сте од Бога добили, зато бесплатно и усрдно
лечите страдања наших душа и тела, јер кроз вас Христос вернима
здравље дарује, и учинио вас је свтилима целог света, а ви га молите
да спасе душе наше.
По промислу Вишњега, добили сте бездан лечења, и свима вернима
изливате бесребреници, надприродна исцелења, који пате и страдају,
светим деловањем дајете из ризнице Духа, лекове спасоносне, и
срадалнике лечите, зато сте постали храм Животворне Тројице, јер је
у вама станиште начинила, а ви јој се молите, да спасе душе наше.
Глас 2.
Дело Теофана.
Светом љубављу и жељом за небеским, у врлинама су ови
поживели, и путеве спасења поправили, а чистоту душевну су неокаљану сачували, земним стварима су се до краја противили, зато су
Духом Светим позлаћени, али без злата болеснима здравље дарују,
двојица светих, оба блистави, двојица бесплатног светог просветлења,
посетите и нас у невољама и болестима, а патње душе наше бесплатно
лечите.
Дело Германово.
Удостојили сте се великих дарова, прехвални, јер сте на земљи
смиреним животом поживели, и свуда пролазећи, ви сте на дар патње
болних лечили; постали сте ангелима саговорници, Козмо и мудри
Дамјане, браћо дивна, и наше болести излечите вашим молитвама.
Стих: Светима који су на земљи његовој, чудесно је учинио Господ сву
вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Бања исцелења је само једног у години исцељивала, а храм бесребреника мноштво болесних исцељује, јер је неисцрпно и непотрошно
богатство ових светих; њиним молитвама помилуј нас Христе.
Стих: Гле шта је добро или шта је красно, него да браћа живе заједно.
(пс.132,1)
Дело Германово.
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Скуп светих се заувек радује, јер царство небеско наследише, а
земља је њине мошти примила, и миомирис шири свима, јер су слуге
Христове постали, и у живот вечни се преселили.
Слава, глас 4.
Дело Теофаново.
Имајући свети бесребреници извор исцелења, исцелења дајете
свима потребитима, јер сте великих дарова удостојени, од увек текућег
извора: Спаситеља Христа, који вам рече као једнаким са апостолима:
ево дајем вам власт над нечистим духовима, да их изгоноте, и да сваку
болест и сваку рану лечите, јер по његовим заповестима свето
поживесте, на дар добисте на дар и дајите, лечећи болести и душа и
тела наших.
И сада, богородичан
Ако се догоди среда или петак, узима се крстобогородичан
Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се Милосрдни због твога својевољног распећа.
На стиховње стихире из Октоиха.
Слава, глас 8.
Ко да се не диви, и ко да не слави, и ко да не опева верно чудеса
светих и преславних бесребреника? Јер и после свога светог
престављења, свима вернима који им долазе са вером, дају богато
исцелења, а чине часне и свете миошти, изливају благодат оздрављења,
О, двојице светих! О часне главе! О, премудрости и славе благодати
која вам је од Бога дана! Зато у песмама захвалимо Богу доброчинитељу,
јер их је учинио лекарима душа и тела наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан.
Подобан: О преславнаго чудесе..
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста)
својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми
Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
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На литургији
Блажена из Октоиха на 4; и од канона светих песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Светима који су на земљи његовој, чудесно је
учинио Господ сву вољу своју у њима. (Пс.15,3)
Стих: Свагда гледах Господа предамном, јер је са десне стране мени да
не посрнем. (Пс.15,8)
Апостол Коринћанима, зачало 153.
Алилуја, глас 2. Гле шта је добро или шта је красно, него да браћа
живе заједно. (пс.132,1)
Стих: Као миро на главу, које силази на браду, браду Аронову.
(пс.132,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 34 од половине.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца јула 2. дан
Спомен положења часне ризе Пресвете Богородице у Влахерни

На вечерњи
Катизма уобичајена.
На Господи воззвах.., стихире на 6; Глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Као милосрдан, дао си Човекољубче људима Матер твоју, на помоћ
слугама твојим, кроз њу си и твој дивни и неизрециви промисао
извршио, и наш првосаздани лик по Богу и достојан-ство си поправио,
зато њен свети празник славимо, а твојој и сили певамо, Исусе
свесилни, Спасе душа наших. (два пута)
Град те поштује и слави како доликује, јер га увек штитиш,
Пречиста и Свеопевана, твојом ризом светом од безбожних народа, од
глади и потреса, од грађанског рата, Дјево неискусо-брачна; зато те
славимо Пресвета Богоневесто, помоћнице људима. (два пута)
Твоју чисту ризу, Богоблагодатна Владичице, подарила си граду
твоме као богатство непотрошиво, као заштиту и славу и бедем
необориви, као ризницу исцелења, и као увек текући извор чудеса, и
свима у олујама стално пристаниште спасења, зато ти певамо Најопеванија Пречиста.
Захвати народе здравље душе и тела, јер је пред свима кивот а у
њему света риза Увекдјеве, која нам излива реке чудеса, и умива срца
помрачена и нечистоту страсти, а божанском благодаћу освештава душе
верних.
Слава и сада, глас 2.
Очистивши душу и срце, са ангелима и ми прославимо, свечано
почевши Давидову песму младој Дјеви, и невести Цара свих, Христа
Бога нашега, па рецимо: Устани Господе у одмор твој, ти и кивот твоје
светиње, јер си њу украсио као дивну палату, и предао је Владико граду
твоме, да га ради њених молитава, силом твојом држи и штити од
безбожних непријатеља.
На стиховње стихире, глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
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Постала си као једина палата духовна, и твоју свету ризу, у твоме
светом дому сакривену, подарила си вернима за очишћење и бедем
необориви, због тога се град твој спасава Богомати, и пева о твојој
светој моћи.
Стих: Устани Господе, у починак твој, ти и ковчег светиње твоје.
(пс.131,8)
Твоју свету ризу Пречиста, која је твоје часно и свето тело одевала,
као одећу славе си свима подарила, да као извор благодати воду вечног
живота излива, зато њено положење славимо, а тебе Богородице, као
чистију од свих прослављамо.
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни. (пс.44,13)
Твој храм Владичице, чува твоју свету ризу као свету ризницу, и
увек посвећује све који му вером притичу, а тебе како доликује славе,
као узрочницу сваког добра, и као узданицу душа наших и безбедно
окриље и силу.
Слава и сада, глас 2.
Твојом светом ризом, Пречиста Богородице, као пресветлим венцем
црква Божија је одевена, па данас радосно блиста, и светињом се
радује, и теби Владичице кличе: Радуј се круно света, и венче славе
Божије; Радуј се једина пуноћо славе и вечно весеље; Радуј се пристаниште свима који ти притичу, и наше избављење и спасење.
Тропар, глас 8.
Владичице Приснодјево (Увекдјево), покрове људи, Ризу и појас
пречистога Твога тела, као силан омотач си дала граду твоме. И по
бесеменом рођењу Твоме остала си Дјева: од Тебе се и природа и време
обнављају. Зато те молимо, да дарујеш мир граду твоме, и душама
нашим велику милост.
На јутрењи
На Бог Господ..тропар Богородици (три пута)
После 1. стихословија сједалне, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Из лепоте твога девства, ти си дивнога Бога-Реч родила, и њега си
твојом ризом Пречиста, као дете покрила, њу си Владичице твојим
слугама подарила, као заштиту, помоћ и извор посвећења; зато њено
свето положење, Пресвета Дјево, сви верно славимо.
Слава и сада, то исто.
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После 2. стихословија сједалне, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Само си ти, Благословена, имала у рађању девство сачувано, а твоју
свету ризу си подарила људима, као одећу спасења, која је све до сада
остала, Богоневесто, сачувана; њоме добијамо Пречиста, ми слуге твоје
од Бога велику милост.
Слава и сада, то исто.
Канона два; Први канон са ирмосем на 8. Његов акростих је:
Славим ризу Пречисте Дјеве. Дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крјепкија..
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.
Твоју свету ризу, Богородице Дјево, подарила си свима људима који
те славе, као свету заштиту, да увек уклања сваку навалу противника и
побеђује силом духовном.
Додиром Онога који се ради нас од твога чистог тела телом на
земљи појавио, свету ризу си освештала, и покривањем твога тела, а
њоме и све слуге твоје освештаваш Дјево, и зато ти поје.
Заиста као свету ризницу подарила си, блага Дјево, твоју свету ризу
свима који те са вером славе, њоме све обогаћујеш дарима Божанскога
Духа и многим чудесним делима.
Неокаљана као јагње, родила си надприродно Јагњета Божијег, и
подарила нам твоју свету ризу, која заиста и увек мане очишћава, свима
који се њој клањају, Свенепорочна.
Други канон на 4. Дело истог писца; глас тај исти.
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.
Храм Пречисте је постао као сјајно и незалазно светило, као небо
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светло, због свете ризе њене, и данас цео свет обасјава благодатним
зрацима.
Заиста је твој град стекао, Пречиста, твоју ризу као снагу а уједно
и утврђење, па има моћ непобедиву, и зато се хвали тобом.
Заиста је твој кивот Пречиста, постао на земљи славнији од старог
ковчега, који беше пра-слика овога, али и верне чува у истинитој вери.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Јако неплоди роди от јазик..
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.
Опевајмо Матер Бога, којом смо посвећени, и као небеске двери, и
њену ризу која излива свете дарове, зато јој се са љубављу поклонимо.
Људе из рајске одеће непропадања у трулеж обнажене, ти си их
Пречиста све твојим Породом у непропадање оденула, и њима си твоју
свету ризу подарила, као богатство непотрошиво.
Онога који у облаке одева цело небо, ти си твојом ризом умотала,
Пречиста, зато се њој клањамо а тебе са вером славимо, Покровитељко
душа наших.
Твој свети храм је као бесплатни лек болеснима, јер је стекао твоју
ризу Најнепорочнија, као извор који стално излива исцелења.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Прославимо верни усиновљење код Бога, а данас свету ризу са
вером празнујмо.
Данас нама вернима, веома света риза Пречисте, излива благодатна
исцелења.
Као роса јутарња, радост твоја непролазна, увек гаси пећ страсти,
свима који ти певају, Пречиста.
Сједален, глас 4.
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Подобан: Вознесијсја..
Реке чудеса излазе Богородице из твога светог гроба као из Едема,
и натапају лице земље, благодат се излива свима који те са вером славе,
зато ти певамо и са вером те хвалимо, и благодарно кличемо: радуј се
једино надања свих који те славе.
Слав и сада, то исто.
Песма 4.
Ирмос: Љубве ради шчедре..
На крсту си био Милосрдни из љубави према сазданоме по твоме
лику, и растурише се безбожници, а ти си Човекољубче моја сила
и похвала.
Прославимо једину Благословену, и њену ризу са вером дотакнимо,
па духовну благодат захватимо.
Као скупоцену ризницу стекао је твоју ризу град који те слави,
млада Дјево, и са вером јој се поклања и прима благодат.
Твоја риза која излива непропадање, постала је одећа славе, свима
који ти певају и прослављју те, Свенепорочна.
Свенепорочна и једина благословена, постала си светија и од
херувима, зато спаси душе наше од сваког искушења, јер те са вером
славимо.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Као пречисти свод, Богородице, Творац и Створитељ тебе је
учинио, и као звездау те је светим сјајем украсио, којим красиш цео
свет на све стране.
Са земље нас привлачи ка небу, Богородитељко, твоја света и часна
риза, због ње смо загрејани топлом љубављу, зато тебе славимо, као
узрок свега доброга.
Ево благодати неисцрпне, дођите сви покајаног срца, па захватајте
реке освећења, које непрекидно извиру из часног кивота ризе Свеопеване Богородице, о, љубитељи празника.
Песма 5.
Ирмос: Ти Господи мој, свјет в мир..
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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 Пречиста подарила нама твојим слугама као утврђење твоју
ризу, и твој свети појас као божанску заштиту.
Храм који има твоју свету ризу, Пречиста, постао је као дивни рај,
и из њега се шири мирис Светог Духа.
Освештај наше душе и тела, Пресвета, јер се са вером твојој светој
ризи, клањамо као светињи великој.
Учини и нас храмовима Бога који се у тебе Богородице уселио, јер
те у светом храму твоме са вером славимо.
Ини.
Ирмос: тај сти.
Ти си Господе своју Матер узвеличао, ти си је уздигао над свим
духовним властима, неупоредиве славе са њима.
Неисцрпну благодат изливаш, Пречиста Богородице, из твога светог
кивота, свима који се са љубављу увек клањају.
Твојом силом се верни цареви опасују, а тебе Богородице као
савезника има твој град, стога те због твоје ризе прославља.
Песма 6.
Ирмос: Возопи прообразуја..
Као праобраз твога тридневног погреба, тако се пророк Јона у киту
молио, и теби вапио: Избави ме из пропасти, Исусе Царе (вишњих)
сила.
Постала си, Родитељко Цара свих и Господа, свима у Цариграду као
неразориви бедем, када је твоју часну и свету ризу добио.
Прославимо радосно благодат од Дјеве, и њену свету ризу похвалимо, јер из ње свима немоћнима здравље непрестано долази.
Стекли смо те Богородице као непресушни извор воде, и славимо
твоју свету ризу, од које верни увек исцелења захватају.
Господ је Богородице са тобом, и себи је усвојио човекову природу,
а сваку злобу Отуђенога је од њега изагнао.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
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Тебе је Господ надриродно прославио и украсио, Богородице и
млада Дјево, и неизрециво те прославио, ковчегом са твојим појасем,
и твојом ризом,
Тебе су верни стекли као помоћ и похвалу, јер се због твоје свете
ризе, Богородитељко, у славу одевају, и стекоше те као предивни и
свети украс.
Од давнина су, Богородице, сви свети пророци желели да виде твоју
неизрециву славу, али се у наше време и нама јавио Онај који је
надвремен.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Свима верним си даровала непропадиву одећу, Богоблагодатна
Пречиста, свештену ризу твоју, која је покривала свештено тело Твоје,
Покрове свих људи. Њено положење са љубављу празнујемо и са
страхом ти кличемо, Пречиста: радуј се, Дјево, похвало хришћана!
Икос:
Сви спасени Породом Богородице Дјеве, прославимо је као чисту
одору и шатор Бога-Речи, духовни облак и сасуд са небеском маном, јер
додиром њене свете ризе, као да Владику грлимо, којега је као
детенцета носила у тело одевенога; њега ради је човекова природа
уздигнута у највиши живот и царство, зато са радошћу громогласно
кличимо: Радуј се Дјево, хришћа-нима похвало.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда..
Аврамови потомци у давнини у Вавилону пламен пећи надвладаше, и у песми овако појаше: Боже отаца наших благословен јеси.
Узвишеном вером и смиреним срцем, прославимо Царев превисоки
престо, Пресвету младу Дјеву, богообрадовану.
Као изабрану Божију палату, са вером прославимо прославимо
Дјеву, чија риза лежи у овом твоме светом храму, као свети ковчег а
побожнима заштиту.
Свако се препороди ко са вером прилази, и светом се кивоту
поклања, у коме је твоја светла риза, Дјево Пречиста.
Богородитељко Пречиста, твој град који те прославља, спасавај од
глади, потреса и сваке несреће, и навале безбожника и злобе противника.
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Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе твоје Господе.
Ти си као сунце правде једини Благи, свето украсио храм Пресвете,
разним твојим светим даровима, јер у њему блиста и шири зраке њена
риза.
Заиста као из светог путира, изливају се чудеса, Пречиста, и
благодат вернима, и свима који те славе, изливају се неоскудно духовне
реке из твога кивота, као из другог Едема.
Од сваке душевне нечистоте чисти твој кивот, Свенепорочна Дјево,
јер он скрива ризу, која је покривала свето тело твоје.
Дођите сада весело сви на земљи, и приступите кивоту који нас
свето позива, да се поклонимо Господарици и преславној и скривеној
ризи њеној.
Песма 8.
Ирмос: Избавитељу всејх 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.
Певамо ти благодарну песму, јер си нам заступница свих добара, а
твојој светој ризи се клањамо млада Дјево, и кличемо:
благословите Господа сва дела господња.
Имајући свету одежду Пречисте Дјеве, као духовну светиљку на
свећнику на трпези постављену, ми зенице срдаца својих увек просветљујемо.
Никада не остављај без утехе недостојне слуге твоје који се
дотакну ризе твоје, јер на место живоносног твога тела Дјево, твоју
ризу си нам подарила.
Светим песмама прославимо широко Божије станиште, међу матерама Пречисту, као двери небеске, која је закључала двери што у
смрт воде.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
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Радују се са нама заједно и ангели, у твоме светом храму Пречиста,
окупљени Владичице са љубављу и радошћу око часне и свете твоје
ризе; а и ми се са великим весељем клањамо, и певамо теби, слави
рода нашега.
Ти си као палица из које је изникао Цвет Живота, и ти си свима
многострука радост, Пречиста, а твој кивот је као ризница Духа и
ризница блага, и као извор мириса, из којег се излива миро исцелења.
Војске духова певају Пречиста о твојој величини, па и сви пратријарси
и пророци о томе проповедају, и апостоли, и сабори мученика и пуноћа
преподобних, а са њима ти и ми славимо.
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.
Радосним песмама те славимо као Соломоново одмориште, а око
твоје свете ризе као другог ковчега светиње се окупљамо, и спасоносна
исцелења добијамо, Увекдјево.
Твој свети кивот, у којем је твоја света риза, постао је сада извор
светлости, Дјево, јер шири зраке исцелења, а таму болести одгони, зато
га са љубављу славимо.
Данас се са нама радују све силе небеске, апостоли, пророци,
мученици, и сви праведни, Свенепорочна, због празника твоје ризе,
Владичице и једина Увекдјево.
Полагањем твоје ризе сва је земља освештана као свето одмориште
Владике, и радује се као Давид давним доношењем ковчега, који је праслика тебе Увекјдево.
Подарила си твоју ризу, као светлу одећу и заштиту свима који те
славе у царевом граду над свим градовима, јер си царица свега
постојећег, Богородитељко, Мати и Дјево.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.
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Овај твој пречисти кивот Богородитељко постао је ризница, у којој
се чува часна риза твоја и девствена и невестинска твоја одећа, ризница
живота.
Храм овај показује сваком верном који данас долази, небески украс
Дјеве, а нас обасјава благодатним зрацима чудеса, и звезданим сјајем.
Твој град је стекао као бедем, твој свети појас и твоју часну ризу,
Богородитељко, и прима науку богопознања и похвалу од свих православних, а царевима је победа.
Певамо о твојој неизрецивој слави, и неизмерној благодати, јер ти
си извор Премудрости, из којег долази наука његова, свима, који те
славе Пречиста, и величају из тебе Рођенога.
Светилен
Подобан: Свјете неизмјенне..
Дођите данас сви на земљи, да песмама прославимо ризу која је
огртала Христа, а уз њу и Свету Дјеву и Богородицу Марију, јер смо
њеном благодаћу заувек прослављени.
Слава и сада:
Само си ти обновила и време и природу, Богомати, јер је рађање
из тебе непропадиво, а непропадива је и риза, којом штитиш град твој,
и њоме се скиптри побожних владара чувају.
На хвалитним, стихире на 4; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Кивот са твојом ризом, Пречиста, постао је кивот и светиња твојим
слугама, и свештена заштита, слава и похвала и извор исцелења, у то
нас сваког дана уверава, па и данас нама свето сабранима, зато певамо
много о твојој величини и океану чудеса. (два пута)
Ево преславног места и дома увексветлог, у којем је благодатно
постављена као ризница, света риза божанске Дјеве, дођи народе и
захвати из ње просветлење и очишћење, па кличи благодарним срцем:
Пресвета Дјево, благосиљамо те, јер смо спасени Рођеним из тебе.
Полагање твоје ризе, Владичице, свима нам је окупљеним празник
радости, јер си овога дана удостојила да га твој град прими, твоју свету
одећу као заштиту неукрадиву, свети дар, и непотрошно богатство, као
реку исцелења пуну духовних дарова.
Слава и сада, глас 2.
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Очистивши душу и срце, са ангелима и ми прославимо, свечано
почевши Давидову песму младој Дјеви, и невести Цара свих, Христа
Бога нашега, па рецимо: Устани Господе у одмор твој, ти и кивот твоје
светиње, јер си њу украсио као дивну палату, и предао је Владико граду
твоме, да га ради њених молитава, силом твојом држи и штити од
безбожних непријатеља.
Велико славословље, тропар и отпуст.
На литургији
Блажена, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 3. песма Богородице: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 320.
Алилуја, глас 8. Устани Господе, у починак твој, ти и ковчег светиње
твоје. (пс.131,8)
Стих: Лицу твоме помолиће се богаташи народни. (пс.44,13)
Еванђеље по Луки, зачало 54.
Причастен: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)
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Месеца јула 3. дан
Спомен светог мученика Јакинта
На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
На Сиону је положен угаони камен изабрани, као темељ
непомични, на њему су засноване војске мученика, а са њима и
победоносни Јакинт, небеском светлошћу блиста; О, неизрецивог ли
твога милосрђа Владико! Њиме Христе спасаваш душе наше, као једини
милостиви.
Кроз Јерусалим си прошао, град Божији и славни, и као камен си
био одевен у крваву порфиру страдања; а сада се моли истрајно,
веселећи се и радујући се, и твојим молитвама, спасавај све који твој
славни и свети спомен, празнују, мучениче преславни.
Као непобедиви мученик, имаш велику смелост код Владике
Христа, као страдалац за веру, и за одану послишност њему; Зато
дични, не престај са молитвама, за све који са вером твоме празику
певају, и избави их од искушења и сваке несреће.
Слава и сада, богородичан
Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је
Пречиста, заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке
невоље и несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице
у светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.
Крстобогородичан
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Јакинт, кроз страдање примио је непропадив
венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је надвладао
а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава мученика спаси
душе наше.
На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Тебе светли мучениче хвалим попут
камена. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
Када је прешао воду као копно и од египатскога зла побегао,
Израиљац кликташе: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Тебе мученика, сјајног попут драгог камена у светој цркви Божијој,
сада зовем у помоћ, да могу да те похалим.
Земну славу си оставио да би небеску наследио, и да будеш вечно
са Владиком, овенчани мучениче славни.
Млад узрастом али храбар вољом, ти си за Христа постао мученик,
страдалниче, и против лажи си војевао.
Богородичан: Свима постојећим Створитељ, ради спасења људи се у
твоје тело, Богомати, уселио и оваплотио, и једнак је са нама постао.
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.
Мада као младић, али ти си мудрост старца имао, мучениче
Христов, и постао си мудрошћу украшен.
Трку животну си као мученик прешао, и достигао си храброст
мученика, и свето се овенчао.
Богородичан: Упути нас твојим светим молитвама, Богообрадована, ка
узласку небеском, јер верујемо да си ти Богородица.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Постао си Јакинте, свети камен цркве, чуван у ризници небеској,
јер си поклонике камењу изобличио, али си и чашу мучења испио, зато
мучениче славни, моли Христа Бога, да нам подари велику милост.
Слава и сада, богородичан
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.
Крстобогородичан
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
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плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија твојего..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Постао си блажени, страдалник за веру, због вере у патњу одевен,
али се сурових мучитеља ниси поплашио.
Камен звани Јакинт је овај богомудри мученик, и венац је са
небеса примио, и као небески и он се радости са небеским житељима
удостојио.
Храбро и одлучно ти си речи вере проповедао, и твојом непобедивом смелошћу си мучениче свеблажени, мучитеља изобличио.
Богородичан: Само си ти примила Бога Сведржитеља, бого-блажена,
зато све који ти певају избави од сваке невоље и искушења.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Поранивши кличемо теби Господе, спаси нас, јер си ти Бог наш и
осим тебе за другог не знамо.
Безбожнога мучитеља си, страдалниче, изобличио, јер си силом
непобедивом од Бога одевен био.
Ти си, овенчани мучениче, бесмртну веру стекао, и зато си
својевољно смрт за Христа примио.
Богородичан: Твојим молитвама Пречиста, нека се избавимо од замки
демонских, ми који славимо неизрециво Рођенога из тебе.
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.
Страдању и мукама од безбожника се овај мученик радовао, и
страдањем Нестрадалнога је своје срце храбрио, када су га безумници
без милости водили ка Првострадалноме.
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Као светли камен јакинт, ти си, преславни, сенку Божију просветлио, а црвеном крвљу страдања, изабрани принос првенаца цркве си
био.
Богородичан: Твојим молитвама Богородитељко Пречиста, да се
избавимо од тешких грехова, и да примимо сјај обожења Сина
Божијега, из тебе неизрециво оваплоћенога.
Кондак, глас 6.
Твоју веру Христе, као дрво живота у души својој, стекао је
мученик Твој, свети Јакинт: достојан је био едемског раја, и дрво
обмане змијине погубио је храбро духом својим, венчавши се славом
Твојом, Многомилостиви.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеи дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу,
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца, благословен јеси.
Јавно носећи страдања Господа и његову веру благочестиву, ти си
преблажени презрео храну безаконика, јер си храњен Божијом науком,
кличући: благословен си Боже отаца наших. (два пута)
На свету жртву Господу си сам себе искрено принео, светитељу,
душевном чистотом и светлим разумом, кличући: благословен си Боже
отаца наших.
Богородичан: Због смртног пада човековог у трулење, ти си Дјево
Извор бесмртности и нетрулежног живота зачела, и помирила све са
Богом отаца, Пречиста и Благословена.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
Седам пута халдејски мучитељ махнито ражари пећ против побожних младића, а они видећи, да су јачом силом спасени, Творцу и
Избавитељу појаху: децо благословите, свештеници опевајте а
људи га узносите у све векове.
Из страшне тескобе и тамнице доспео си у велико и дивно
пространство раја, видиш светлост и сјај светитеља, и гледаш војске
ангела, па док стојиш пред Богом усрдно кличеш: децо благосиљајте га,
свештеници му певајте, а народи величајте Господа у све векове.
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Ти си страдалниче блажени Бога из све душе заволео, и зато се чак
до крви греху противио; противнике си потпуно поразио, и венцем
победе се окитио, и кличеш усрдно: децо благосиљајте га, свештеници
му певајте, а народи величајте Господа у све векове.
Као дивни принос, као камен прозрачни, као свети плашт, ти си
собом храм небески украсио, и светињу над светињама си сјајем
мучеништва окитио, и непрестано певаш: децо благосиљај-те га,
свештеници му певајте, а народи величајте Господа у све векове.
Богородичан: Беспочетнога Бога-Реч си неизрециво родила, на добро
разумне природе; њиме се избављамо од трулежи и смртности, и
примили смо Дух Животворни, зато тебе Дјево као истиниту и стварну
Богородицу славимо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Матер Бога..
Тебе неискусобрачну Матер Бога вишњега, тебе која си надразумно
Реч и истинитог Бога родила, тебе узвишенију од пречистих сила,
неућутним славословима величамо.
Твојим молитвама умилостиви Владику за све који са вером певају
о твоме страдању, мучениче непобедиви, којим си лаж идолску
уништио, а речи праве вере си објавио.
Изгледом је прекрасан и војскама ангела, на своду небеском
Јакинт, крвљу својом обагрен, због исповедања вере Христове, и
венцем мученика украшен.
Сав си постао свето Божије станиште, јер си и тело и душу
освештао неклонулим отпором, у борби са мучитељем и безакоником,
и зато те сви славимо.
Богородичан: Умртви Владичице грех који живи у мени, а оживи моју
душу обамрлу, силом Истинитог Живота који се родио из твога тела по
неизрецивом милосрђу, за све који тебе побожно величају.

26

DAN 2.

Месеца јула 4. дан
Спомен међу светима оца нашег Андреја, архиепископа Крита;
Спомен преподобне Марте, матере светог Симеона Дивногорца
На Господи воззвах.., стихире Андреја, 3; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Ти си земне и телесне страсти презрео, твојим чистим срцем и
чистом душом, зато те је оче свети Господ усинио, и учино те
богонадхнутим оруђем Утешитељевим, јер си нам испевао песме
спасења.
Матер Господа си нашао за повод великих похвала, а твојим
медоточним речима си опевао, Андреје, и свете апостоле, и блажених
мученика саборе, са њима помињи и нас који те славимо.
Постао си нам оче, кула православља, пример целомудрија и смерности образац, и свети песник који цркве Христове украшава, свештенослужитељу Андреје, зато твој празник славимо.
Ине стихире Марте 3; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Кренула си испосничким уздржањем и јуначким продвигом против
војски демона, који је човекову природу оборио; у посту и сузама ниси
тело штедела због божанске љубави, зато си издржала свете подвиге, и
победила намере противника, Марто света и преславна. (два пута)
Презрела си све времено, и удаљила се од пролазне љубави, зато
си примила жељено на небесима, и са праведнима си, блажена,
достојно у вечности и без пропасти, у животу бескрајном, зато са вером
твој свети и светли спомен служимо, и побожним те песмама славна
Марто славимо.
Слава, глас тај исти, самогласно:
Благодаћу Духа уклањаш болести, а зле демоне одгониш, од
исцељујеш од страсти, Марто преславна, и просветљујеш верне сјајем
твојих чудеса, зато данас неућутним песмама славимо, твој светли,
сјајни и дични спомен.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и
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Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?
На стиховњим из Октоиха.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш
Андреје, 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.
И сада, богородичан или Крстобогородичан:
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста)
својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми
Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
Тропар, глас 4.
Као сушта истина, јавио си се стаду твоме, и као правило вере и
образац кростости и учитељ уздржања. Због тога си смирењем
узвишене почасти стекао, а сиромаштвом богатство, оче Андреје моли
Христа Бога да спасе душе наше.
Други тропар, мати Марти, глас 8.
У теби је мати свакако спасена Боголикост, јер си примила крст и
за Господем Христом следила, делима си учила презирати тело, а
желети за душу више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобна
Марто радује се дух твој.
На јутрењи
Канон један из Октоиха и светима два.
Канон светог Андреја. Акростих је: Ускликнимо громким песмама
Андреју. Глас 5.
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Песма 1.
Ирмос: Коња и всадника в море чермноје..
Коња и коњанике у Црвено Море победник у ратовима високом
мишицом Христос збаци а Израиља спасе који му победничку
песму певаше.
Сан си са очију одбацио, а врлинама си себе за светло станиште и
свето почивалиште Владици припремио, боговесниче преподобни.
Умилним песмама си на твојој свирали свирао, и Христову цркву
си песнички украсио, Андреје дивни, јављајући божанску благодат Духа
Светога.
Бого-написаном закону си био покоран, и телесне прохтеве си,
светитељу, испосништвом умртвио, силном жудњом за небом си душу
узигао, и побожне песме си оче свемудри испевао.
Богородичан: Од свих жељен и пречисто наслађење, Син твој и Бог, је
пуноћа добара, Најнепорочнија, зато га моли да избави све који ти сада
са вером долазе.
Канон преподобној, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Истрјасшему в мори мучитељство..
Певајмо Христу који је збацио у мору мучитељство фараоново, а
Израиља копном провео, јер се прославио у векове.
Коснута светом жудњом за господњим благом, ти си мати пролазну
славу и уживања презрела, зато си ангелским животом свој живот свето
проживела.
Горући светом ревношћу, ти си у браку поживела и родила светило
вернима и бранич, другога Самуила и дивнога пустиње васпитаника.
Постала си изданак уздржања, и заблистала нам као јарко сунце
великог исцелитеља, премудрог Симеона, на истоку свима бедем и
заступника.
Богородичан: Сво потомство земних Богородице, постали су синови
Божији по благодати Божијој, због неизрециво Рођеног из тебе, зато ти
певамо усрдно, као јединој узрочници нашега спасења.
Песма 3.
Ирмос: Водрузивиј на ничесомже земљу..
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Својом вољом си земљу из ничега створио, и мада претешку,
поставио си је без ослонца у космосу, тако на непомичном камену
заповести твојих, утврди Цркву твоју, једини благи и Човекољупче.
Врлинама си свој живот управљао, а жудњом за обожењем се са
Богом сјединио; постао си његово разумно оруђе, јер си цео свет
песмама украсио, захвативши из божанске ризнице, оче преподобни.
Небеском премудрошћу си био испуњен, и уста твоје душе си
отворио и примио сав сјај Светлости Трисунчане, као посвећен
свештенослужитељ, оче преподобни.
Силе своје душе си утврдио, а тело си уздржањем укротио, сав си
као светла звезда постао, а цркву си твојим поукама и испеваним
песмама украсио.
Богородичан: Да се избавим од робовања страстима, сада те молим
свенепорочна Мати Божија, и очисти ми све ране грехова, јер си родила
Онога, који славно узима грехе целог света.
Ини.
Ирмос: Њест свајт јако Господ и њест праведен..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Пречисти плод твога тела принела си Владици, а као жртву савршену, и саму себе си огњем уздржања принела Марто, певајући њему.
Жртву угодну за вечни живот си твоме Христу принела, цвет из
твога крила, мати богоносна и преподобна, вернима за утврђење бедем
и заштиту.
И телом и душом си ка висини небеској стремила, и постала си у
заједници са мудрим девојкама, и свети узор свима који са вером
притичу Богу.
Богородичан: Пречиста, ти си положени темељац надања душе моје за
узношењем, који увек непомичан остаје, зато хвалим и славим тебе као
једино моје заступање.
Кондак свете Марте, глас 2.
Подобна: В молитвах..
У молитви пред Господем стојиш, Пречистој Дјеви Богородици
песме и похвале приносиш, Марто славна, јер си свето дете родила:
Симеона предивног, светило целом свету; са њиме се увек моли за све
нас.
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Затим
Сједален Андреју, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Као драгим камењем си својим речима венац цркве украсио, јер си
Андреје посвећен свештенослужитељ био, због многих подвига у
животу, ти си непролазно царство и славу примио, у њему помињи оче
све који тебе помињу.
Слава, сједален Марте; глас тај исти.
Непрестаним молитвеним бдењима, и милостињом си Богу угодила,
у свете храмове си, Марто прехвална, често ходила и са сузама, постом
и са вером се молила, тако си свето чедо примила; Са њиме се моли,
да се од невоља спасемо, сви који тебе славимо.
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.
Крстобогородичан
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
Песма 4.
Ирмос: Божественноје твоје разумјев истошчаније..
Схвативши твоје божанско порекло прозорљиви Авакум са трепетом кликташе ти Христе: Дошао си да спасеш народ твој и
помазанике твоје.
Реч је твоја животом украшена, а постао си светитељу познато
правило богословља, јер си славу Најопеваније Тројице јасно објавио.
Примером и делима си се уздизао, и постао си, Андреје боговесниче, диван изгледом и начином живота.
Као Божији светитељ, даровити, пастирском бригом си одагнао из
цркве навалу лавова, Андреје, имењаче са храброшћу.
Богородицу си сматрао за узрок да спеваш велике похвале, и зато
си учино двоструки труд, да њу узвишенију од свих похвала, прославиш
светитељу разним похвалама.
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Богородичан: Мимо заједнице си зачела у телу без измене, и родила
без патње, а после рађања си девствена очувана, јер си Бога телом
родила.
Ини.
Ирмос: Из гори просјењеннија 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.
Имајући увек Христа у души, ти си Марто пролазну љубав и
прохтеве презрела, зато си се његовх дарова удостојила, јер си га
прославила.
Олује страсти си спалила и утихнула као навалу дивљих зверова, а
многоструке замке духовног Амалика си посрамила.
Постала си вернима ограда и бедем, који те са чистом љубављу
славе и твој свети спомен служе, богоблажена мати, вернима помоћнице.
Богородичан: Постала си као духовни облак Богородице, који носи
телесног правог Сунце славе, а он цео свет обасјава светлом божанске
благодати.
Песма 5.
Ирмос: Одјејајсја свјетом јако ризоју..
Ти се одеваш светлошћу као ризом; теби од јутра кличем: просветли и моју помрачену душу Христе једини милосрдни.
Сада смо украшени твојом науком, и богонадахнутим песмама се
свето сладимо, и твој спомен, Андреје свеблажени, славимо.
Обасјан скроз зрацима Духа, ти си хорове светих пресвето
похвалио, па се са њима сада радујеш, свеблажени Андреје.
Сада не гледаш чулима пропадивог тела, нити у машти видиш
Божанство, него си вером и делима душе, оче премудри, сједињен са
бољим светом.
Богородичан: Са сузама ти притичем, и много те молим: од мојих
греха ме сада избави, и због тебе ме, Свенепорочна, радости код
Владике удостоји.
Ини.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
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Видевши твоје чедо на стубу ка небу и светим делима подигнутог,
певала си Марто узвишеном Христу.
Са небеса си примила одговор, богоблажена Марто, и зачела си, по
Божијем откровењу, његовог великог служитеља.
Твоје чедо је, мати преподобна, град Антиохија добио као усрдног
заступника, и бедем и уточиште свима у невољама.
Богородичан: Тебе имамо као палицу силе, сви који се у тебе надамо,
Богоневесто, и тако војске противника побеђујемо.
Песма 6.
Ирмос: Неистовствујушчејесја буреју..
Укроти море страсти мени обузетом буром душепогубном, Владико
Христе и од пропасти изведи душу моју јер си милосрдан.
Јасним језиком си безбожне песнике изобличио, а поштовање
светих икона си, свештенослужитељу, заиста прославио.
Светињом си заиста, оче славни, твој живот украсио, а смутње
страсти си угасио, и ка животу бестрасном си похитао.
Лепотом твојих речи и твоје науке, сви се верни побожно сладимо,
и радујемо се, јер си јеретичка празнословља победио.
Богородичан: Сав се сјединио самном, Који је из Оца беспочетно
заблистао, и оваплоћењем је из тебе Свенепорочна Богоневесто постао.
Ини.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Свом душом си за Царицом целог света жудела, и зато се и сама
чистотом украсила, и због ње си Марто дарове примила.
Твојом старачком мудрошћу си и ангеле задивила, а људи певају
Творцу света који је тебе прославио.
Као дрво добро усађено и лепо, тако си себе украсила, и постала
огледало неокаљано, јављањем Светога Духа.
Богородичан: У бури страсти и невоља, Владичице, имам увек тебе
пред собом као смирење, и притичем ти као у пристаниште спасења.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
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Разгласивши јасно лепоте Божанске, показао си се као блистава
светлост света, сијајући светлошћу Свете Тројице, свети Андреје, зато
ти сви кличемо: не престај да се молиш за све нас.
Икос:
Хоћу јадник да похвалим сада твој живот, оче, и тражим зато твоје
поуке, а ти прими на дар хвалу ову као украс, исплетен за твоју свету
главу Андреје, коју и ангели поштују, кличући: не престај да се молиш
за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Превозносимиј отцев Господ, пламен угаси..
Најузвишенији Господ отаца наших, пламен је угасио, а децу
оросио која сложно појаху: Боже благословен јеси.
Да би светлост светих угледао, оче преподобни, ти си живот свој
светлим делима обасјао, овако кличући: Боже, благословен си.
Мада одевен у тело, био си налик, оче преподобни, на војске
бестелесних, и са њима се радујеш и сложно кличеш: Боже, благословен
си.
Сада се празнично весели Јерусалим, јер си ти блажени, као велика
светлост целом свету заблистао, и пева овако: Боже, благословен си.
Богородичан: Он који је од пре бестелесан, оваплотио се Пречиста из
твога крила, а из неизмерног милосрђа, зато му сви кличемо: Боже,
благословен си.
Ини.
Ирмос: В начаље земљу основавиј..
У почетку си земаљу основао и небеса Речју утврдио, благословени
у векове Господе, Боже отаца наших.
Скинувши одећу страсти, оденула си себе мати преподобна у одећу
бестастија, и чисто се Женику Христу обручила, и њему угодила.
Твоје чедо је постало као стуб огњени, Марто света, који цео свет
обасјава, и све у свету од мрака неверја сваког гнева чишћава.
Угасила си преподобна Марто буре телесних прохтева, а замке
духовних непријатеља си презрела, и њине намере си на земљу
збацила.
Богородичан: Желимо да видимо славу твога Сина, и да се његове
чистоте насладимо, зато ти певамо Дјево Богоблагодатна а ти се моли
за нас усрдно.
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Песма 8.
Ирмос: Тебје вседјетељу в пешчи..
Теби Творче свега, дечаци у пећи као целог света хор песме
појаху: Сва дела Господа појте и величајте у све векове.
Као због новог ковчега, због тебе се, оче, црква веома развеселила,
па саставља хорове и кличе: сва дела господња певајте Господу, и
величајте га у све векове.
У цркви си, оче блажени, нову песму Сведржитељу свето испевао,
и кликтао: сва дела господња певајте Господу, и величајте га у све
векове.
Као уздарје за побожна дела врлина, ти си, премудри Андреје,
опевао страдања и живот свих светих, давно прослављених и сједињених са Христом у векове.
Богородичан: Дођите да опевамо Пречисту и Божанску младу Дјеву,
говорећи у светим песмама: радуј се Дјево, јер је због тебе радост
природи човековој дарована, мати Преблагосвловена.
Ини.
Ирмос: На горје свјатјеј..
На гори светој Господ се прославио, и у огњеној купини тајну
Увекдјеве Мојсеју јавио, зато Господа појте и величајте га у све
векове.
Привременим богатством си осиромашила, али си вечно богатство
и славу стекла, и зато си са љубављу певала: Господу појте и величајте
га у векове.
Знајући Бог, преподобна Марто, твога срца жеље, твоје чедо је од
младости вером искреном и светом овенчао, зато са вером певаш Богу
у све векове.
Дан твога светлог празника просветљује душе вернима, и све на
земљи обасјава, као звезда Даница, и чак до краја земље свима сија.
Богородичан: Који је нашу природу створио, у њу се из тебе оденуо,
оваплотио се и као човекољубив је обновио, ради свих који теби песме
певају и славослове те заиста као Богородицу.
Песма 9.
Ирмос: Исаије ликуј..
Исаијо ликуј јер Дјева носи у утроби и роди сина Емануила, Бога
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и Човека, Исток му је име, њега величамо а Дјеву блаженом
називамо.
Јављање твоје науке се кроз цео свет прочуло, лепота твоје науке
и светлост, Андреје блажени, зато те је Христос Цар свију овенчао
венцем светости.
Налазећи се тамо где је најбоље, наслађујеш се виђењем зрака
Трисјајног, Андреје зналче надприродног, зато све који сада са љубављу
служе твој свети спомен, твојим молитвама сачувај их од невоља.
Са бестелесним војскама се сада веселиш на небесима, јер си на
земљи неклонуло њиним животом живео, и постао изузетни проповедник праве вере, богоречити и дични оче.
Богородичан: Родивши телом заиста надразумно Живот Вечни, ти си
укинула незадрживу навалу смрти, а када га је ад у своја горка примио
испражњен је, Пресвета Мати и Дјево.
Ини.
Ирмос: Величајем тја Матер Божију..
Величамо те Мати Божија, и славимо те Богородице Дјево, јер си
родила Спасење душа наших.
Са сином се заједно радујеш Марто, зато моли Христа Бога нашега,
за све који те прослављају.
Побожно си поживела, и у испосништву јуначки се подвизавала,
зато си стекла ризницу небеску.
Клањамо се кивоту твојих моштију, Марто свечасна, јер из њега
захватамо воде исцелења.
Богородичан: Јаче од сунчаних зрака заблистала је твоја молитва, и
просветила све, који тебе величају, Пречиста.
Светилен
Подобан: Небо звјездами..
Желећи ангелски живот, оче преподобни, одлучно си покорио
страсти телесне, и постао си равноангелан, богоносни оче.
Богородичан:
Тебе смо стекли као заступницу свих грешних, о, Пресвета Дјево,
а ти својим материнским молитвама, учини твога Сина милостивим
према нама.
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На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 6.
Преподобни оче Андреје, по свој земљи се пронело твоје учење, па
си зато на небесима стекао плату за твоје напоре. Војске демона си
разорио и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу
непорочно следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли
мир душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Памтим твоје бесемено зачеће и неизрециво рођење, и зато сам сва
ужаснута, јер како си пристао да као злочинац умреш Сине? Тако је
Пречиста плачући нарицала.

На литургији
Прокимен, глас 7: Похвалиће се преподобни у слави, и обрадоваће се
на постељама својим. (Пс.149,5)
Стих: Певајте Господу песму нову, хвала је његова у цркви преподобних. (Пс.149,1)
Апостол Јеврејима, зачало 318. од половине.
Алилуја, глас 2: Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни
твоји обрадоваће се. (Пс.131,9)
Стих: Ради Давида слуге твога не одврати лица од помазаника твога.
(Пс.131,10)
Еванђеље по Матеју, зачало 21.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 5. дан
Спомен преподобног оца нашег Атанасија Атонског;

Где је храм Атанасија служимо бденије.
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4; глас 1.
Подобан: Всехвалнији мученици..
Жудео си жарко си за Божијим царством, и са њиме си сваку силу
демонску оборио, и њине клевете ућуткао а сваку врлину си сачувао,
несавладан од оних вештих у злоби, оче Атанасије.
За почетак премудрости узео си страх као темељ непомични, и на
њему постављен ти си заповести Божије сачувао, и њима се очистио, а
душу просветио, и неизрецивих тајни се у срцу своме удостојио, оче
Атанасије.
Талант Божије благодати си са небеса примио, али га ниси у
земљу сакрио, него си га и многим другима неоскудно предао, а сада
си у сред богатих и светих дарова као верни служитељ, и постао си
наследник Божији, Атанасије.
Слава, глас 6.
Сви те хвалимо као имењака са бесмртности, јер си на Атону
сурово и примерно постио, и око себе стадо сабрао; из љубави си храм
Господу подигао, а Матери Божијој све предао; њој се моли за нас, који
са вером твој спомен славимо.
И сада, богородичан: Богородице ти јеси лоза..
Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима
светима посредујеш за помиловање наших душа.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов..
Окупите се сабори отаца који сте на Атону, у спомен светога и
мудрога Атанасија, и да прославимо Господа.
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Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Све који из душе притичу, преблажени, ка твоме светом храму,
спасавају се од невоља, богомудри Атанасије.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Сабор светих отаца си окупио, са твојим ученицима, да се твоме
светом кивоту сви поклоне.
Слава и сада, богородичан:
На висини теби хорови певају, са онима на земљи, славећи
непрестано Рођенога из тебе Пречиста.
Тропар, глас 3.
Твоме животу у телу и анђели су се дивили, како си као телесан
изашао из невидљиве борбе, свеславни, и ранио демонске војске. Отуда
те Господ Христос, свети Атанасије, награди богатим даровима: зато
моли Господа, оче свети, да се спасу душе наше.
Слава и сада, богородичан:
На великој вечерњи
Блажен муж.., први антифон.
На Господи воззвах.., стихире на 8, глас 2.
Подобан: Киими похвалними..
Које похвале и почасти да принесемо Атанасију, украшеном делима
и изобиљем благодати? Он је божанским сјајем као мачем посекао
навале страсти, а боговиђењима је постао као кула, и уздржањем као
светило, са свећњака душе шири зраке воље Божије, који свима живот
дарује.
Којим венцима похвала да овенчамо поуке Атанасија? Он је
љубитељ светога живота, набеском науком узет на крилима боговиђења,
необориви стуб смирења, непомични бедем расуђи-вања; Он је светим
обичајима украсио богослужења, а за своја чеда се моли Христу Богу,
јединоме милосрдноме.
Зрацима благодати постао си оче преподобни, као пресветло јутро,
ослепеле од магле старсти привео си незалазној Светлости, оче
Атанасије богомудри, тако си свој талант умножио, зато тебе Христос
даје као лекара душама, да ране труле и незацеливе сечеш мачем поука,
и здравље увек и спасење подариш свима.
39

MINEJ JUL
Слава, глас 6.
Као што је свети живот твој, оче Атанасије, такав и његов крај, јер
су се тада са целе Горе сви окупили, а када те видеше на одру без даха,
громко су завапили; где остављаш оче твоја чеда? јер си им као отац,
заиста милостив и драг; али ако те овде гроб покрива, али на висини
смо сви, који те са љубављу славимо добили заступника, и код Бог
молитвеника.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
Вход, прокимен дана, Три Чтенија.
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3, 1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се се за
злобу излазак нјихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер
пред лице људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити награђени.
Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у пећи
испроба их, и као жртву свепалницу прими их. и у време посете
њиихове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, и зацариће се Господ у њима до века.
који се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему.
Јер је благодат и милост на преподобнима Његовим, и посета ( Његова
) у изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонови ( Глава 5,15–2 и 6,1 –3)
Праведни ће до века живети, и у Господа је плата њихова, и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом Својом заштитити их. Узеће за свеоружије ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви
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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.
3. Читање из Премудрости Соломонових ( глава 4, 7 – 15 )
Праведник кад достигне да сконча, биће у покоју. Јер старост часна
није у многолетности, нити се бројем година одмерава. Него је мудрост
седина људима, и узраст старости је живот непорочан. Праведник
благоугодан поставши Богу, завољен би; и живећи посред грешника,
пресељен би. Узет би, да злоба не измени памет његову, или да лажне
обмане душу његову. Јер завист злобе помрачује добра, а маштање
похоте измењује ум незлобив. скончавши за мало, испуни године дуге;
јер угодна би Господу душа његова; зато се пожури да изађе из средине
злобне. А народи видеше, и не разумеше, нити ставише на мисао тако
нешто: да је благодат и милост на изабранима Његовим, и посета
Његова у преподобнима Његовим.
На литији, стихире глас 1. самогласно.
Опевајмо сви Атанасија, незазазно светило целог света, јер је на
своду вере јаче од сунца заблисао, и саборе верних је на врлине упутио,
једне је богонадахнутом науком и спасоносним речима водио, која си
неисцрпно и обилно из уста изливао, а друге је као дивни посленик,
равноангелним животом на ревност привукао, и обоје је животом и
науком сјајно као вођа изузетни обожио; Молитвама овога светитеља
Христе Боже наш, сачувај ово стадо и утврди веру православну, јер си
Човекољубац.
Глас 2.
Окупимо се сабори отаца, да похвалимо овога имењака са
бесмртности, јер је жудео за Христом, искреног друга Спаситеља и
лепоту и украс за узор свима и учитељима, од младости посвећеног
Господу, јер је у себе жељу за обожењем примио и зато овај варљиви
свет оставио; на раме је Христов јарам узео, и војске демона храбро
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победио, делом нам на нарочити пут свете љубави указао, о чему се и
сам старао, и у светлост истините и стваралачке Тројице дотигао; О,
дивнога призора и ствари богоугодне! Мада по природи од земље, он
је једнак са духовним бићима постао, и славу и част од Бога примио,
и нама молитвеник постао, да и ми добијемо вечна блага у дан суда.
Глас 4.
Зачудио си и ангеле и задивио све на земљи, необичним подвигом
уздржања твога живота, као бестелесан у телу старом ти си невидиве
противнике поразио, зато ти сви нараштаји побожних певају, а нарочито
стадо твоје, јер си твојим светлим подвигом као столпник постао, и
као дивни град у пустињи, начино си богоугодно станиште сабору
монаха, и као одеждом скупоценом, украсио твојим чудима и јуначким
подвизима, и твојим молитвама Атанасије, зато измоли да се сви
сачувају уз Христа, јер он има велику милост.
Слава, глас 5.
Песмом као трубом затрубимо, јер је благодат Духа лепша од сваке
трубе, а она нас призива, да опевамо богоносног оца; цареви и кнежеви
нека се диве овом искреном слуги Цара свих, Сведржитеља начала и
власти, јер је оружијем Духа Божанског све победио; Нека га пастири
и учитељи похвале, као заиста нарочито правило и узор пастве, у
поукама светлог, а у вери силног, у виђењима узвишеног, у делима изнад
облака, који храни својом науком, вођу залуталима, подршку немоћнима,
који све болесне сажаљева, велики украс Атоса, зато хвалећи га рецимо:
Атанасије ти си у врху отаца, зато родитељу наш дођи увек својим
слугама, и спаси стадо своје твојим молитвама.
И сада, богородичан, глас тај исти.
Затрубимо песме у трубе, јер се обратила свецарица Мати и Дјхева
са небеске висине, и благословима овенчава све који њу хвале. Нека се
окупе цареви и кнежеви, и нека запљескају са песмом Родитељки Цара,
који је од раније робове смрти ослободити човекољубиво одлучио;
пастири и учитељи окупљени похвалимо Пречисту Матер Доброга
Пастира, као златни свећник, као облак светли, као ширу од небеса, као
духовни кивот, као огњени Владикин престо, као златну посуду са
маном, као закључане двери Бога-Речи, као свих хришћана уточиште,
тако је у побожним песмама похвалимо и рецимо: палато Бога-Речи,
удостоји нас смирене царства небеског, јер ништа није немогуће
заступању твоме.
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На стиховњим стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се преподобни Атанасије, јер говориш са хоровима ангела,
свој живот на земљи си оче, заиста, сачувао у врлинама, постао си
неокаљано огледало читоте, јер си оче славни примио као муње сјајне
зраке Духа Светога, и њима обасјан гледао си и будуће, и све
предсказао, научен од светлог и светог јављања Христовог, зато га моли
да подари душама нашим велику милост.
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.116,15)
Радуј се јер си постао вођа испосника, и њина непобедива заштита,
ти сваку страст сечеш у корену, и храбро стојећи Атанасије, ти си
нападе злих духова и њину душегубну обману посрамио; тако си силу
крста Спасовог као непобедиву показао, јер си се њоме наоружао, и
победио си све који поричу јављање Христа Бога у телу, а ти га моли,
да подари душама нашим велику милост.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових заповести
држи веома. (Пс.111,1)
Као светла кула врлином утврђена, и као облак који Атон осењује,
ти си постао оче Атанасије, ти преводише са земље ка небесима све
који се у Бога надају, ти си крстом као штапом море страсти искоренио, а духовног Амалика одбацио, улаз у небеса си без спотицања
нашао, оче блажени, и дар непролазни; а сада са бестелеснима радосно
стојиш пред престолем Христовим, зато га моли, да подари душама
нашим велику милост.
Слава, глас 6.
О, љубитељи празника, дођите да похвалним песмама опевамо
лепоту отаца, украс испосника, извор чудеса, и код Бога непостидног
молитеника, па овако рецимо: Радуј се правило, узоре и прави печате
живота монашког; Радуј се светило пресветло, јер блисташ светлошћу
сваке врлине; Радуј се у невољама велики утешитељу, и тужнима
заштитниче, зато Атанасије не престај да молиш Христа Бога, за ово
стадо твоје, и за све верне који славе твоје свето уснуће.
И сада, глас тај исти: 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.
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Тропар, глас 3: Јеже во плоти житију..
Твоме животу у телу и анђели су се дивили, како си као телесан
изашао из невидљиве борбе, свеславни, и ранио демонске војске. Отуда
те Господ Христос, свети Атанасије, награди богатим даровима: зато
моли Господа, оче свети, да се спасу душе наше.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар (два пута)
Слава и сада, богородичан: Тја ходатајствовашују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од
тебе примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и
избавио нас од пропасти, као Човекољубац.
После 1. стихословија, сједален глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Постао си оче преподобни веома светла звезда монаштва, узор
духовног уздизања, врх уздржања, сјајно огледало расуђивања, зато
свима који радосно служе спомен твој, измоли преблажени оче
опроштај грехова, јер ти стојиш пред Богом.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Неискусобрачна и благословена Маријо, усмери нас на пут
покајања, јер се увек удаљујемо ка злим беспућима, и предоброга
гневимо Господа, а ти си уточиште очајног народа и Божије станиште.
После 2. стихословија, сједален глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Препун свете жудње за бесмртности, ти си Атанасије крст на раме
узвео, и на Атосу се настанио, камо си одавно желео, ту си, оче преподобни, окупио стадо у Господу, зато те стекосмо усрдног молитвеника
код Господа. (два пута)
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.
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После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Виђења си примио, а делима чула украсио, по Божијим заповестима си живот водио, а монаштву блистава светлост постао; И нас
водиш и просветљујеш богопознањем, зато те са љубављу хвалимо, а
спомен твога упокојења, богоносни Атанасије, величамо и кличемо:
моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу
славе спомен твој.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.
Затим
Степена, први антифон, гласа 4.
Прокимен, глас 4. Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Све што дише нека хвали Господа..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50.псалма
Стихира, глас 6.
Сви те хвалимо као имењака са бесмртности, јер си на Атону
сурово и примерно постио, и око себе стадо сабрао; из љубави си храм
Господу подигао, а Матери Божијој све предао; њој се моли за нас, који
са вером твој спомен славимо.
Канони: Богородици на 6; и светога на 8;
Канона Богородици, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед јако сушу..
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Када је прешао воду као копно и од Египатскога зла избегао,
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо.
Обузет сам многим искушењима па ти притичем и тражим
спасење, о, Мати Бога-Речи и Дјево, спаси ме од тегоба и зала.
Збуњују ме напади страсти и многим јадом пуне ми душу, а ти их
утишај, свенепорочна Дјево, тишином Сина и Бога твога.
Молим тебе Дјево, родитељку Спаситеља и Бога, да се избавим од зала;
теби сада притичем и пред тобом отварам и душу и срце.
Болестан сам и душом и телом, а ти једина Богомати, удостој ме
божанске посете и промисла, јер си ти блага и благога Бога Родитељка.
Канон светог Атанасија, глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Са бесмртности си имењак, а када си живот завршио, заиста си оче
Атанасије станиште бесмртности постао, и из временог света отишао,
зато сада пред Христом помени нас који те славимо.
Од малена си био побожан, оче преподобни, а лишење твојих
родитеља није ти сметало да стекнеш врлине, него си сву своју силу и
пажњу обратио ка јединоме Створитељу.
Из нечистих уста се осмелих да ти певам похвале, јер сам жељено
од тебе примио: да будемо у јединству љубави; Зато оче буди милостив,
и дај ми да како доликује принесем теби ову похвалу.
Богородичан: Неизрециво си родила Бога-Реч у виду дојенчета, али
старог данима, а твој слуга, а његов угодник Атанасије, млада Дјево
нам је на земљи нову стазу врлина показао, и љубављу обузет, храм је
теби сазидао.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Небеснаго круга верхотворче Господи..
Небескога свода врховни творче и Господе и Цркве осниваоче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају и верних утврђење и
једини Човекољубче.
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Имам тебе, Богородитељко и Дјево, заступницу и покровитељку
живота мога, а ти ме управи твоме пристаништу, јер ти си узрочница
добара, и вернима безбедност, једина свеопевана.
Молим тебе Дјево, метеж душе моје и буре мојих невоља разори,
јер ти си Богоневеста и родила си Христа, зачетника тишине, једина
Пречиста.
Родила си Доброчинитеља и узрочника добара, зато ти свима излиј
богатство добара, јер ти све можеш, јер си родила Христа, моћнога
снагом, Богоблажена.
Тешко сам болан и онемоћао од мучења страстима, помози ми
Дјево, јер тебе нађох као неисцрпну и неоскудну ризницу исцелења.
Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом и земљу си на водама
основао, на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Већ од детињста си љубављу ка Богу обузет био, и своје вршњаке
си окупљао и духовни сабор састављао, а за детињске игре њихове ниси
марио.
Вођен жељом за духовним знањем, ти си богомудри оче у
хришћански град Константинов дошао, и као мудра и вредна пчела, ти
си марљиво чисте поуке сакупљао, а некорисне си остављао.
Једрима крста си бродом твоје душе кормиларио, и мирно и лако си
страшни животни потоп избегао, и у тишину Божијег пристаништа га
радосно увео.
Богородичан: Који је пре свих векова неизрециво рођен од Оца, у
времену је из твога тела, Мати и Дјево, дошао, и нашу природу обожио,
и саборе преподобних је у небеса увео.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Од младости си све лепоте и красоте живота напустио, и усрдно
пошао за Оним кој те је, оче преподобни, позвао, на раме си крст твога
Господа узео, и постом си своје тело изнурио; зато те је блажени
Атанасије, свеблаги Господ за доброг пастира својим овцама поставио,
а ти моли Христа Бога, да подари опроштај греховам, свима који са
љубављу славе спомен твој. (два пута)
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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.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја и
прославио твоје Божанство.
У метежу сам мојих страсти, родитељко кормилара Господа, зато
буру мојих сагрешења утишај, Богоневесто.
Тражим бездан милосрђа твога да ми даш, јер си родила Спаситеља доброг срца, свима који ти поје.
Наслађујем се Пречиста твојим даровима и благодарну ти песму
певам, познавши тебе Богомати.
Помози ми, када болан и немоћан лежим на постељи мојој, јер си
милостива Богородица, и једина Увекдјева.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си помоћ моја Господе, ти си моја сила, ти си Бог мој, ти си
моја радост, ниси оставио недра Очева, а нашу си убогост посетио,
зато ти са пророком Авакумом кличем: Слава сили твојој Човекољубче.
Разум си господарем над страстима учинио, а вођен Божијим
законима и научен Божијим заповестима, дечије шале и саборе
нечистих и плесове демонске си побожно одбацио, и као премудар си
боље изабрао.
Примио си лаки јарам Спаситељев, и чуван у побожном страху,
очистио си тело и душу, и постао узор чистоте и целомудрија, и крајње
уздржан, примио си печат бестрастија и био узор љубави, Атанасије.
Човекову природу си превазишао, јер си небеску науку заволео,
плодоносну и ослобађајућу, и увек си ходио правдом ограђен, украшен
мудрошћу и расуђивањем, разумом и смирењем и другим дивним
даровима.
48

DAN 5.
Богородичан: Владика којега на плећима носе страшни херувими и
који је на престолу огњеном, он се у твоје тело Пречиста уселио и
примањем тела, човеково биће је обожио, као што поучава изузетни
међу праведнима Атанасије, једина Најопеванија.
Песма 5.
Ирмос: Просвјети нас повељенији твојими..
Просвети нас твојим заповестима Господе и твојом високом
мишицом даруј нам мир твој, Човекољубче.
Пречиста, испуни срце моје весељем, и даруј ми твоју непролазну
радост, јер си ти родила Узрочника наше радости.
Избави нас од беда, чиста Богородице, јер си ти родила вечног
Избавитеља, који превазилази разум целога света.
Блистањем светлости твоје, Богоневесто, одагнај маглу мојих
сагрешења, јер си родила Светлост божанску и превечну.
Исцели Пречиста немоћ моје душе и удостоји ме твоје пажње и твојим
молитвама подари ми здравље.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме одбацио 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.
Постао си као магнет, јер си сладошћу твојих поука, поучавањем и
учењем о послушању, привлачио све који су ти поверени, да непрестано
гледају и виде твоје свето и радосно лице.
Следујући Божијим законима, и покоран наредби Творца, постао си
законодавац монаштву и правило за узор, учитељ неразумнима, и вођа
залуталима и светило онима у тами, оче преславни.
Као оруђе врлина и станиште дарова Духа Светога, саздао си свето
и красно станиште, нудећи га свима монасима за живот и подвиг и за
узрастање.
Богородичан: Уста философа не могу да те достојно опевају,
Најопеванија, јер си узвишенија од херувима и целог света, зато са
светим Атанасијем моли Владику за све нас.
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Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију ко Господу..
Излићу моју молитву Господу и њему ћу рећи све туге моје, јер ми
се душа испуни зала а живот мој се аду приближио, па се молим
као Јона: изведи ме Боже из пропасти.
Дјево моли Господа и Сина твога, Који сам хтеде отићи у смрт и
сам се спасао смрти и пропасти, да спасе и моју природу, јер су је
заробиле смрт и пропаст, и да ме избави демонових зала.
Познах те Дјево као неодступну заштитницу и чуварку моју, јер ти
одгониш метеж и нападе демона и молим те увек да ме избавиш од
страсти и пропасти.
Стекосмо те Дјево, као као бедем заштите и душама коначно
спасење и у невољама избављење и радујемо се увек тобом просвећени,
о Владичице, па и сада нас од страсти и невоља спаси.
Лежим сада на одру у немоћи и нема лека телу моме, али молим
тебе Блага Богомати, која си родила Бога, Спаситеља света и избавитеља од страдања, да ме подигнеш из страдања и пропасти.
Ини.
Ирмос: Очисти мај 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.
Великим уздржањем си телесне прохтеве умртвио, а себе си за свет
овај разапео, постом и сузама, молитвама и непрестаним песмама си
увек уз Бога био.
Као вођа монасима на Гори Атонској, и углед и узор делатних
врлина, постао си украс свима тамо који у самоћи пребивају.
Пријатан, правичан и благ, кротак и смирен, приступачан и близак
свима, и милостив си био, милосрдан и сажаљив и тихог живота, и
угледао си се на свога Христа.
Богородичан: Постао си као нови Мојсеј, јер си начинио нову скинију,
и врт, оче свечасни, који си узгајио патњама и знојем, и принео Матери
Божијој.
Кондак, глас 8.
Подобан: Возбранној..
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Као изврсног сагладатеља вечних истина и делатног говорника
свеистина, зове те стадо твоје, Боговесниче: моли се усрдно да се
избаве од напасти и грехова слуге твоје, који ти кличу: радуј се оче
Атанасије!
Икос:
Са небеске висине си позив примио, и бесмртни живот наследио;
са телом си на земљи свој живот као бестелесан провео, а за страсти
недоступан остао, зато те оче хвалимо: Радуј се монаштва светла славо;
радуј се целомудрија сјајна куло. Радуј се подвижниче о којем се прича;
радуј се Премудрог Разума јављање. Радуј се равноангелно правило и
јављање Истине; радуј се јер си делима своје речи потврдио. Радуј се
јер душе наслађујеш неизрецивим духовним благом; радуј се јер си цео
свет побожношћу задивио. Радуј се јер си демоне посрамио; радуј се јер
си сваку страст умртвио. Радуј се изворе воде живота; радуј се
помоћниче свима који ти са вером кличу: радуј се оче Атанасије.
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.
Када си Спаситељу решио да извршиш наше спасење, уселио си се
у утробу Дјеве, и њу показао као заступницу света, јер си Благословен
Боже отаца наших.
Родила си Љубитеља милости, Мати пречиста; Њега умоли да нас
избави од сагрешења и душевних нечистота, јер верно кличемо:
Благословен си Боже отаца наших.
Учинио си твоју Родитељку ризницом спасења, изворем непропадљивости, стубом утврђења и дверима покајања свима који кличу:
Благословен си Боже отаца наших.
Удостоји Богородитељко, да исцелиш од телесних слабости и
душевних страдања оне, који прилазе твоме покровитељству Дјево, јер
си нам родила Спаситеља Христа.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
У давнини постиђен је у Вавилону огањ због Божијег снисхођења,
стога дечаци у пећи играху радосним ногама и као да су башти
ликујући певаху: Благословен јеси Боже отаца наших.
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Кроз цео свет се прочула поука о твоме животу, а ти си оче
достигао преславну висину, и тебе је Бог прославио, јер кроз тебе чуда
чини.
Био си сиротиње помоћник, удовама заштитиник, старатељ сирочади, и заступник обесправљених, јер си се угледао на свога небеског
Учитеља.
Ти си звезда целом свету, и монаштву светло незалазно, помоћник
свима у невољама и као молитвеника те приводим, оче свечасни
Владици Христу.
Богородичан: Твој угодник је желео да види неизрециву славу твога
Сина и Бога, Богородитељко, и зато је његов крст на раме узео, и
његовим живоносним и божанским стопама следовао.
Песма 8.
Ирмос: Царја небеснаго..
Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Не презри Дјево оне који од тебе очекују помоћ, и певају ти и
величају те у све векове.
Исцели Дјево, немоћ душе моје и телесне болести, да те прославим
Пречиста, у векове.
Ти изливаш Дјево богатство исцелења свима који ти верно поје и
који величају твој неизрециви Пород.
Одгониш Дјево, нападе искушења и навале страсти, зато ти појимо
у све векове.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Вође и власти таме ти си оче јуначки побеђивао, велики учитељ и
наставник спасења си постао, а навале, лавеж и обмане ових си
одбацио и твоје стадо си од сваког демонског злочинства неповређено
сачувао.
На земљи си као човек проходио, али си стварни живот на
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небесима стекао, и сабеседник ангела постао, јер си животом и делима
попут њих био, и са њима сада певаш: свештеници благосиљајте, а
народи величајте Христа у векове.
Данас окупљени ми те достојног хвалимо, а кивоту твојих моштију
се клањамо, јер се молећи преко тебе, од страсти избављамо, опроштај
грехова примамо и сваког искушења и невоље се ослобађамо, зато твој
свети спомен са вером и радосно у векове празнујемо.
Богородичан: Као што се у давнини Илија на Кармилу настанио, тако
си ти на гори Атонској поживео, јер си желео да будеш са Богом
насамо, и обасјан виђењима од Бога, постао си угодник Пречисте
Богородице, којој кличеш са ангелом „Радуј се“.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Као истинску Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом спасосмо,
Дјево чиста, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Не окрени се од потока мојих суза, јер са сваког лица сваку сузу
бришеш, Дјево која си Христа родила.
Испуни Дјево моје срце радошћу, јер си пуноћу радости примила,
а греховну тугу уништила.
Обасјај нас зрацима твога сунца Дјево, а мрак незнања одагнај од
свих који те побожно исповедају као Богородицу.
Уместо страдања у немоћи, смиреног ме исцели Дјево, и из болести
у здравље ме уведи.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
У чистоти и целомудрију и честитим и неокаљаним животом си
поживео, и као бестелесан си на земљи био, али си небеском стазом
хитао, и радујеш се са свима праведнима и преподобнима, молећи за
све Христа.
На земљи си твога Владику веома прославио, и телом и изгледом
и делима си га славно прославио, и постао си узоран свима и прослављен, оче богоносни, јер врлина заиста зна посрамити и противника.
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Са бестелесним војскама си се сјединио и у сабор преподобних се
уврстио, па се радујеш са изабранима, обожењем заиста сједињен са
бесмртним животом, зато са свима моли непрестано твога Владику, за
стадо твоје.
Богородичан: Ти си Владичице храм освештан за боравак Једнога од
Тројице, а твој свети угодник Атанасије, је подигао храм у славу твоју
и част; у њему непрестаје да се по твојим молитвама даје помоћ свима.
Светилен
Још из даљине си заблистао свима у тами, Атанасије, јер си
светао, и светлошћу твојих врлина си мрачне земље просветио, зато не
престај да се молиш Господу за цео свет. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ти си Свецарице умољена молитвама твога часног Атанасија, да
чуваш стадо твоје нетакнуто од свакога противника, зато те сви увек
моле као заступницу целог света.
На хвалитним стихире на 4; глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Заиста је часна смрт пред тобом, твога преподобнога Христе, јер
твој угодник је из ноге отворио извор крви, да и после смрти сваку
болест одгони, и зле духове прогони, против којих се за живота још
борио чак до крви. (два пута)
Гопод је и твој кивот учинио изворем чудеса људима, и реку
дарова, Атанасије премудри, слепима вид дарива, губавима очишћење,
опседнуте нечистим духовима од њине власти их избавља, и све чини
здравима.
Радуј се испосника светило и монашка звездо, пастирима похвало,
оче Атанасије, преподобних сажитељу; Радуј се станиште Тројице, и
изворе целомудрија; Радуј се превелико светило расуђивања; Радуј се
правило врлина и куло духовна.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога
Атанасије, јер смо заиста научили да твојом
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си
сабеседник ангела и заједничар преподобних и
њима моли Господу да помилује душе наше.
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И сада, богородичан: Владичице прими молитви раб твојих..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
Велико славословље, тропар и отпуст.
На литургији
Блажена од канона светог, песме 3. и 6.
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.116,15)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.116,12)
Апостол Галатима, зачало 313.
Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 6. дан
Спомен преподобног оца нашег Сисоја великог

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Као сунце светло заблистао је оче преподобни твој празнични дан,
блистајући твојим врлинама као зрацима, оче блажени, и сјајем твојих
чудеса, обасјава душе врнима, то празнујући радосно те славимо, и
верно хвалимо, монашка похвало.
Као други ангел на земљи си поживео, уздржањем си оче блажени
тело умртвио, и сећањем на смрт и бдењима, увек се свети оче
поучавао, и духовно узрастао ка крајње Жељеном, зато си се заиста
приближио у то само савршенство.
Надразумно и чудно је било твоје уснуће, преподобни и мудри и
дивни оче, када се сабор светих одједном појавио, а твоје лице је
светитељу као сунце заблистало, јављајући блистав сјај и чистоту твоје
душе, да увери све какав си крај живота стекао.
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога наставника, оче наш Сисоје,
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.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста)
својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми
Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
Тропар, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Сисоје. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.
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На јутрењи
Канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
Оживи ме оче твојим молитвама, јер сам умртвљен страстима, јер
ти сада са великом смелошћу стојиш међу вечно живима.
Жељом за обожењем си љубав ка телу одбацио, и са љубављу
пошао за Оним који те је позвао, Сисоје оче блажени.
Духовну светлост си оче у своје срце примио, и сав се просветио,
а маглу страсти уништио.
Богородичан: Спаси ме јер сам у буру свих сласти запао, а ти си Спаса
родила, као свима умирење, Најнепорочнија.
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.
Тело си оче преподобни одлучно разуму покорио, а душу си од
робовања страстима ослободио.
Твојим подвизима си, оче преподобни, бразду твоје душе добро
обрадио, и у њој си клас бестрастија и чудеса одгајио.
Одевен у смртност животворца Христа, ти си оче препо-добни
његовим стопама следовао, зато ти је благодат да и мртве подижеш
подарио.
Богородичан: Као место освештања и духовна трпеза, ти си Христахлеб живота свих, примила, зато ти певамо Мати Пречиста.
Сједален, глас 4.
Уздржањм си свој живот украсио, а тело умртвио, и нападе страсти победио, Сисоје блажени, и прешао си ка Богу у живот вечни, као
достојан наследник, зато не престај да се молиш, за спасење душа наших.
Слава и сада, богородичан:
Усрдна и непобедива заступнице, узданицо безбедна и непостидна,
бедеме и покровитељко и пристаниште свима који ти притичу,
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Увекдјево Чиста, са ангелима моли твога Сина и Бога, да подари мир
целом свету и спасење и велику милост.
Крстобогородичан:
Крстом Сина твога, Богоблагодатна, сва је обмана идолска
побеђена, а тврђава демона порушена, зато ми верни како доликује о
теби увек певамо и благосиљамо те, и као истинску Богородицу те
исповедамо и величамо.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Од кише благодати излио си, оче блажени, реке чудеса, која све
окаљане чисти, који ти са вером притичу.
Свеноћним молитвама и посведневним стајањима, ти си оче
преподобни душу унапред очистио, и њу си за дом Тројице учинио.
Бежећи оче, у пустињу си се удаљио, где те је Спаситељ очекивао,
који те је од малодушија и искушења избављао.
Богородичан: Као несечену гору, тебе је Свенепорочна, Авакум давно
унапред видео, из које ће се Бог појавити, и нас трулежне обновити.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти, Господи спаси ни..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Постао си храм Трисунчаног Божанства, јер си идоле у твојој души
уништио.
Прохтеве твога тела си, оче богоносни умртвио, и зато си силом
Духа мртве васкрсавао.
Постао си оче прогонитељ духова нечистих, јер си био чисто
станиште Духа Светога.
Богородичан: Обасјај мене, Богородице, помраченог страстима, јер си
Сунце незалазно родила.
Песма 6.
Ирмос: Очисти мја Спасе многа бо..
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Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Духовног кита, свегубитеља, си избегао, јер си, оче, уздржање,
молитву, љубав непомућену и велико смирење и љубав чврсту ка Христу
стекао.
Бог је твоје кораке према њему водио, и јачим те од јаких учинио,
тако да си, оче богоносни и блажени, главе и змија и шкорпија
уништио.
Жудњом за Богом обожен си постао, и жудњом ка светлости сав си
љубављу светлео, јер си, оче богоносни, ангел земни и човек небески
постао.
Богородичан: Маријо, сасуде девства, очисти мој разум од мрака
страсти, и испуни Свенепорочна, моје срце правдом и благодати.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Подвизавајући се, постао си као Анђео на земљи, озарујући верне,
свети, божанственим помислима свагда: зато те са вером поштујемо,
свети оче Сисоје.
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.
Чистим срцем ти си сву светлост Духа примио, и постао светило
вернима који кличу: благословен си Господе Боже у векове. (два пута)
Огњем светог уздржања, ти си трње греха спалио, и ка светлости
духовној прешао, кличући: благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Спаси ме Мати Спаситеља, јер ме је спопала дубина грехова, и избави ме од свакога зла, да избављен величам твоје заступање.
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.
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Непрестаним и усрдним молитвама и молбама, ти си мрак страсти
из душе изгнао, и твој разум за бого-виђења очистио, зато си удостојен
пророчки сагледати будуће, побожно певајући Сисоје: народе величајте
Господа у векове.
У телу си, оче преподобни, ангелски поживео, и легије противника
победио, а сада се у духовни живот уселио, где су војске ангела, и са
њима оче весело кличеш: свештеници опевајте Господа, а народи га
величајте у све векове.
Твојим светим молитвама ка Богу, очисти моју душу закоровљену
у страстима, и избави ме оче богоносни од робовања њима, да бих
очишћен појао: децо благосиљајте, свештеници опевајте, а народи
величајте Господа у све векове.
Богородичан: Очишћена Духом, примила си у тело Створитеља
човекове природе, и неизрециво га родила, млада Дјево Пречиста; њему
непрестано у песми певамо: децо благосиљајте, свештеници опевајте,
а народи величајте Господа у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
При твоме уснућу велико се чудо показало, јер је твоје лице више
од сунца заблистало, када војске ангела дођоше, и када твоју душу
примише, и у светлост Трисунчану однеше.
Уживајући у Божанској лепоти, и заједништвом са њоме обожен, и
отуда светлим сјајем просветљен, зато ради твојих молитава, светитељу,
избави од пропасти у мрачним страстима све, који са вером на твој
светли спомен славе.
Праведан, непорочан, и од свакога зла уздржан, био си оче,
преподобан, незлобив, и у преподобију си Богу послужио, зато је
Тројица нашла место у срцу твоме, а сада се њеном светлошћу јасно
наслађујеш, дични оче.
Богородичан: Нема мени спасења од мојих дела, Свенепорочна, јер
идем стазом погрешном, и сав сам испуњен тамом, али ти си нам
Светлост заблистала, зато ме просвети и избави, и не презри мене који
тешко страдавам.
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Месеца јула 7. дан
Спомен преподобних отаца наших Томе из Малеје и Акакија
поменутог у Лествици

На Господи воззвах.., стихире Томи, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Тебе као од Бога светило стекли смо оче, јер духовним зрацима цео
свет обасјаваш, и одгониш таму и смутње злобнога демона, зато твој
светли празник са вером славимо.
У почетку си у животу засветлио богатством и силом, али се и у
монашки лик преподобни оче Томо оденуо, и угледао се на унижење
нас ради Униженога, зато је он тебе многим обогатио даровима.
Видивим стубом огњеним те је Бог повео ка спасењу у тихо
пристаниште, и на гору бестрастија, а ти си својом молитвом воду
излио, и слепима дао да прогледају, а хроми да право ходају.
Ине стихире светог Акакија, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Уздржањем си телесне жеље умртвио, а душу си постом и врлинама оживио, зато си и после смрти као жив остао, јер је теби смрт
као сан била, јер си само ка Богу прешао, и њему у руке, Акакије
славни, своју душу предао.
Страсне жеље си Акакије успавао, свеноћним бдењима, послушањем и смирењем које си имао, поукама Светог Писма си срце очистио,
и бистрим разумом си станиште Духа Светога постао, па сјајем чудеса
цео свет обасјаваш.
Везе са овим светом си потпуно презрео, и сасуд бестрастија си
оче постао, у богопознању и делима си узрастао, и до самог Жељенога
се уздигао; светим виђењима си Акакије свемудри и блажени,
недокучиво и незамисливо спознао, и лепоту Божанства сагледао.
Слава и сада, богородичан:
Ти си Бога који је несместив у себе примила, а он се из
човекољубља оваплотио и нашу природу из тебе примио и сасвим
обожио, зато не презри мене Најчистија, јер сада патим, него се убрзо
смилуј, и од сваког напада и повреде од злога ме ослободи.
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Крстобогородичан:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и
Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?
Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не напуштај
нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот наш.
На јутрењи
Канон преподобног Томе, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије појим..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и
провео људе које је из ропства египатског извео, и тако се
прославио.
Благодат божанског просветлења си славни, у душу примио, и као
у другом Египту си маглу страсти укинуо, и небески живот примио.
Светлим животом си поживео, и против безбожних туђинаца си
победе однео, а као монах си, оче преподобни, војске демона победио.
Уздржањем си против демона заратио, а помоћу Божанскога Духа
си њега поразио, и венац победе си са небеса примио.
Богородичан: Бог који нигде није сместив, по његовој доброти се само
тебе у тебе сместио, и родила си га млада Дјево, зато га моли да
помилује душе наше.
Ини канон преподобном Акакију. Акростих је: Опеваћу песмама
Акакија, изузетног послушника. 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.
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Одевен у незлобивим нараву, најлепшу си врлину стекао и побожном својевољном послушању, налик Христу чак до смрти, светитељу
свеблажени.
Налазача злобе си твојом незлобивошћу посрамио, а трпљењем
искушења си, свеблажени оче, његову надменост и гордост на земљу
оборио.
Унапред научен трпљењу и уздржању, ти си оче преподобни страсти
у корену посекао, а затим се одећом бестрастија украсио, покривен
благодаћу Божијом.
Вољу своје душе си великим трпљењем крепио, и одлучном вољом,
а свакога дана си трпео мученички подвиг, али си зато и овенчан
постао.
Богородичан: Као силу стварлачку и песму, пророчански је Исаија
благовестио, Бога и Господа, који се ради нас из тебе Пречиста,
оваплотио и родио.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебе Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си крсним дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
Бог је твоје молитве услишио, и руком пророка је тебе из мирског
живота избавио, желећи да пођеш на тешки подвиг уздржања.
Оставио си бесне олује мирског живота, и приспео у пристаниште
уздржања, и у светом тиховању испунио се оче Томо благодаћу Духа.
Бог који је некада Ираиља пламеним стубом кроз пустињу провео
и водио, и тебе је огњеним стубом повео, прозревши твоје душе
племенитост.
Богородичан: Као стварно златну кадионицу, и као сасуд са небеском
маном, и дивну палату Божију, тако тебе Дјево називамо.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Целога себе си, преподобни, своме Творцу и Богу предао, а
понижење и злостављање трпео.
По вери си паћениче страдалачко трпљење на земљи показао, али
ти је зато небеско весеље предано.
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Право смирење и дуготрпљење си марљиво држао, и трпљење са
уздржањем и послушањем, оче преблажени.
Богородичан: Створитељ свега се, Пресвета, ради нас ствара и тело са
душом прима из тебе, Богоневесто Пречиста.
Кондак Акакију, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Овосветско си напустио и за Христом од младости следовао,
премудри Акакије преподобни, и на његово се смирење угледао, гордог
мучитеља си савладао, зато моли Бога непрестано за све нас.
Сједален, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Богоугодним и светим делима, и чистим животом, постао си оче
преподобни наследник бестелесних, зато се моли да се спасемо.
Слава, Акакију, глас тај исти.
Подобан: Скоро предвари..
Светлошћу вере и светлим делима, заиста си постао, Акакије
свемудри, још на земљи равноангелан; показао си одлучност и снагу
твоје воље, јер си постом нападе страсти поразио, и зато се
непобедиви и после смрти као жив јавио.
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 умрле да оживиш, јер си Милостив.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе за славни твој промисао, и прославио сам Човекољубче, несхватљиву силу твоју.
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Огњем светог уздржања си трње греха спалио, и светлом чудеса се
оче заблистао.
Блато страсти си са очију своје душе опрао, и зато си оче, зенице
слепом отворио.
Из метежа живота у свету сам си, оче богоносни отишао, и небеску
тишину си стекао.
Богородичан: Неискусобрачна Владичице, која си Бога без семена
зачела, избави све нас од сваке невоље и искушења.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
Прохтеве свога тела си оче умртвио, али си своју душу оживео, и
венац правде примио, кличући Акакије: слава Господе сили твојој.
Дуготрајне подвиге си примио, али си насупрот њима, свакога дана
оче, трпљење показивао, па чак си и после смрти као жив узвикнуо:
слава Господе сили твојој.
Одлучно си Акакије блажени, злостављање за Христа трпео, јер си
о њему, на крсту прикованом ради спасења рода нашег, размишљао.
Богородичан: Чистија си Пречиста и од раја и духовних сила, јер си и
њиног Створитеља родила, зато ти кличемо: радуј се Богородице
најопеванија.
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.
Имао си, оче, Тезвићанина Илију, који те је побожног у пустињу
одвео, и који ти се ноћу јавио, и о божанским тајнама те поучио.
Као на другом Крмилу, ти си се на Малејској Гори настанио, и
божанским откровењима се наслађивао, и велику благодат чудотворста
си, оче блажени, примио.
Узани пут си више од широког ценио, али си зато у ширину раја
достигао, и са дрвета живота се, оче, слободно храниш и веселиш.
Богородичан: Моје срце је изрнављено нападима врага, а ти ме
Пречиста исцели као милостива, јер си Прикованога на крсту телом,
неизрециво родила.
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Ини.
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.
Ти си оче преподобни много рањаван, и многе батине си свакога
дана трпео, али се и преподобно упокојио.
Ти си. незлобиви Акакије. трку добро завршио, и кроз упокојење
си разрешење од подвига и патњи примио.
Своју вољу си, богоносни Акакије, чистим срцем управљао, и до
Узрочника свега и свих си срећно достигао.
Богородичан: Ни разум ангела нити људи, може рађање из тебе
објаснити, јер оно превазилази сваки домет памети.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
У безводној пустињи си се настанио, али си кишом твојих
молитава, оче преподобни, Владику умолио, па је изобилну воду излио.
Као некада давно праведни Аврам, и ти си у туђу земљу далеко
отишао, али се и Богу приближио, јер си се у земљу кротких уселио.
Постао си оче Томо прави монах, али и после погреба, ти силом
Духа болеснима дарове исцелења изливаш.
Богородичан: Који је својом вољом све створио, он је пожелео и у
твоје тело се, Неискусобрачна, уселио, хотећи да паћенима од трулежи
пода почаст нетрулежних, као милосрдан.
Ини.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.
Уснуо си оче, сном блаженим, али се и после смрти послушан
показао, јер када су те позвали, ти си неумрло послушање имао.
Подвиге си добро завршио, имењаче са добротом, и зато се оче
богомудри, заиста непролазне бесмртности удостојио, где си радосно и
венце победе примио.
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Свето, добро и богоугодно уздржање твога живота блажени, многе
је утврдило у страху Божијем, и у жељи за будућим добрима, оче
Акакије.
Богородичан: Заиста те Богородице са вером славимо, јер си Бога
зачела, и њега неискусобрачно родила, сједињеног са тобом као светим
храмом.
Кондак Томи, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Показао си храбро велику победу и отуда се разгоревајући
Божанскм љубављу, све сладости и пролазно си презрео. На гори
Малејској си се упокојио, и са ње си на небеса отишао Цару царева,
Томо свети: моли се непрестано за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому да ноље Деирје служиму..
Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња
орошени појаху: Благословен си Боже отаца наших.
Росом уздржања си погасио огањ страсти, и врлинама си заблистао
као сунце, и обасјаваш, оче блажени, срца свих који кличу: благословен
си Боже отаца наших.
Силом Христовом си оче слепима вид даривао, а хромима исправан
ход, обесправљенима избављење, а болеснима излечење, и кликтао си:
благословен си Боже отаца наших.
У тиховању си свој живот завршио, нестицањем обасјан, и уздржањем украшен, певајући Владици, оче блажени, умилно и из срца:
благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Пречиста Дјево, неискусобрачна и благословена, ти си
усправљање палима, а избављење грешнима, спаси мене блуднога, јер
Сину твоме вапијем: благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе твоје Господе.
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Свом вољом си ка Владики стремио, и зато си и патње и
понижења и ране, преподбни оче, трпео али си и кликтао: благословен
си у храму славе твоје Господе.
Мислећи на страдања, распеће и смрт твога Владике, ти си своју
вољу крепио, и трпећи ране си певао: благословен си у храму славе
твоје Господе.
По закону умрлих, ти си мртав и без даха у гобу лежао, али си
мимо природе на позив одговорио, као да ниси умро и кличеш:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: Нама, који смо по закону природе умрли, родила си
истински Живот, Дјево, и подигла си све који кличу: благословена си
ти међу женама Најнепорочнија Владичице.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком..
Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га
у све векове.
Неукротиве страсти душе ти си уздама уздржања покорио, и тако
си бестелесним ангелима налик постао, и кликтао: сва дела господња
појте Господу, и величате га у све векове.
Светим животом си оче блажени, Илији Тезвићану следовао, и на
гору узишао, где си са Богом говорио, јер си постом срце очистио и
певао: благословите сва дела господња Господа.
Био си кротак и незлобив, и зато живиш у земљи кротких, а са
свима преподобнима и изабранима певаш: благословите сва дела
господња Господа.
Богородичан: Ти си извор живота, јер си Живот родила, зато душу моју
сасушену пламеном греха, напој Дјево Богородице, да те славим у све
векове.
Ини.
Ирмос: Руцје распростер Даниил..
Данило је руке своје раширио, и у јами чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао, и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Кроз велико уздржање, сједињен са Богом, оче преподобни, окова
тела си разрешен, и од тела изнуреног, али у стваром виђењу, кличеш:
благословите сва дела господња Господа.
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Међу мученике Христове си убројан и уврштен, и са њима
непрестано певаш Човекољубивоме, преподобни оче, и молиш га за нас
који те хвалимо и кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Због послушања у вери си на земљи пострадао, али си небески
одмор нашао, у радости са светима, преподобни оче, и заједно са њима
весело и радосно боравиш и кличеш: благословите сва дела господња
Господа.
Богородичан: Раније Бестелесни се оваплотио, и Створитељ се у теби
ствара, Свенепорочна, јер је Недоступни у твоје пречисто тело зашао,
прохтевши ограничење телесно, зато сви тебе благосиљамо, Маријо
Богоневесто.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови
Адама, који је због залогаја пао у тешку пропаст; а Бого-Човек се
од свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Понизном душом ти си небеско царство примио, и са свима
изабранима се славом неизрецивом испунио, а за своје патње си Томо
славу примио, због тога те са вером и љубављу славимо.
Кивот твојих моштију излива свима, који са вером долазе, реке
исцелења, душевне страсти потапа, а болести тела уклања, Томо
блажени, молитвениче за све који те увек славе.
У заједници са светлим саборима преподобних, и сјајем незалазним, оче Томо, духовно обасјан, просвети све који твој свети спомен са
вером чине, и удостоји их да добију спасење, по твојим молитвама.
Богородичан: Зрак твојих чудеса сваког обасјава, бого-благодатна и
Пречиста, а уклања маглу страсти и искушења, и светлост весеља
духовног пружа свима, који те величају као Матер нашег Бога.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от..
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.
Милостиво си настањен код Доброчинитеља свих, оче, лепотом
безазлености украшен, и красотом врлина обасјан, зато те сви прослављамо.
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Вољи Владике покоран, ти си свој врат монашком подвигу повио,
и победоносац постао, а у незлобивости си оче свеблажени, достигао
савршенство.
Удостојен си да са бестелеснима Богу песме узносиш, јер си
сачувао чистоту и живот као њихов, а трпљењем си славу мученика
примио.
Прими од нас оче богоносни, песму теби принету из чистога срца,
и узврати твојим молитвама, оче свечасни, да нађемо спасење и да се
опростимо од грехова.
Богородичан: Као прави корен непропадања и наше утврђење, тебе
Дјево сви верни похвалама славимо, јер си нам родила Ипостасну
Бесмртност.
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Месеца јула 8. дан
Спомен светог великомученика Прокопија

На Господи воззвах.., стихире на 6; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Са небеса си позив примио, да постанеш проповедник незнабошцима, Прокопије свеславни, и просветљене душе напустио си таму
идола, и сјајем твојих светих подвига постао си божасни светило
вернима, па обасјаваш све крајеве света, славо мученика и похвало.
Најпре си уздржањем телесне жеље обуздао, а затим се и на
страдање јуначки одлучио, Прокопије свеблажени, и помоћу Духа
Светога своје тело ниси штедео, него си сваки начин мучења претрпео,
и овенчан у небеске војске похитао.
Крстом наоружан постао си непобедиви војвода, а рекама своје
крви си сву силу противника потопио, и кишу исцелења изобилно
излио, лијући их дични и богонадахнути, из извора спасења, и све си
напојио које је пламен страсти захватио.
Ине стихире, глас тај исти
Подобан: Дал јеси знаменије..
Као и Павле на почетку, и тебе је, свеславни Прокопије, Исус, као
Истина, са небеса призвао, и у њега си од свег срца, светитељу, поверовао, а родитељску лаж и идолску превару напустио, и просветљеном
душом се радосно на подвиг мучења и страдања до краја одлучио.
Трозубцима си струган и огњем паћен, и у тамници затворен али
си непоколебив остао, надајући се уздарју од Бога, које си чистог срца
унапред видео, зато те је Прокопије, Христос венцедавац овенчао, јер
си подвиг завршио, а веру сачувао.
Исус те је Прокопије привукао, узорем свога страдања, које је у
телу примио, а ти си његову лепоту свом својом светом душом искрено
желео, твоме трпљењу и светости су се и противници зачудили, зато
тебе славимо и пострадале са тобом, а ти славни, са њима измоли
опроштај великих грехова свима, који ти певамо.
Слава, глас 6.
Данас је заблистао славни спомен твој, Прокопије многострадални,
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и позива нас прослављаче на похвалу и славу Христа Бога нашега, а ми
притичемо кивоту твојих моштију, и дарове исцелења добијамо, а
Спасу Христу који те је овенчао певамо у векове, и непрестано га
славимо.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8.
Светим сјајем пресветле Тројице си обасјан, мучениче Прокопије
храбри, а жртвом за Бога си обожен, зато све који са вером твој светли
празник славе, твојим молитвама од сваког искушења сваког избави.
И сада, богородичан или крстобогородичан
подобан: О преславнаго чудесе..
Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени
Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Прокопије, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, без мученичког. И светоме на 6; 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.
Ти си обливен богатим сјајем Духа, и сав си у светлости, зато све
који твој свети празник славе, избави од магле страсти и искушења,
мучениче Прокопије.
Свој призив ниси Прокопије од људи добио, него са небеса, као
што је раније Христос Павла уловио, да будеш прави сведок његових
страдања.
Војевање пролазно си премудри, си за вечно, разумно заменио, и
смртнога цара за Бесмртнога, који ти је, Прокопије, царство непролазно подарио.
Богородичан: Биће Створитеља си родила, који нас је надразумним и
стварним сједињењем обожио, Богородице свеопевана; њега усрдно
моли да просвети све који ти певају.
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.
На сред крста ти се Христос чудом јавио, и поучио те о његовом
доласку, и на страдање те је позвао.
Од себе си храм и стуб Светога Духа начинио, јер си равношћу за
Богом дисао, зато си идолске храмове и бездушне демонске идоле
уништио, мучениче Прокопије.
Струган, ти си одећу коже своје свукао, а у нетрулежну се оденуо,
и тако си мучениче Прокопије Најзлобнијег разголитио.
Богородичан: Избави ме од сваког напада противничке Змије, Мати и
Дјево Пречиста, а срце моје просвети, јер те са вером славим
Свенепорочна.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Попут предходно Павла, тако је и тебе, Прокопије мудри, Христос
ка вери позвао, и лепоту божанства је у твоме срцу открио, зато си
храбро пострадао, јављајући светитељу, страдања њега који је ка
људима сишао. (два пута)
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Слава и сада, богородичан:
Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти заступница и
покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским
молитвама твојим.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Гордог мучитеља уздигнутог силом неверја, ти си ка Владици
божанским виђењем позивао, и кличући: слава сили твојој Господе.
Избавитељ се теби, затвореном у тамници јавио, и смелошћу те
испунио, блистањем те обасјао, и друго ти име дао као успешном.
Видевши твоје лице Божијом благодаћу обасјано, неки дотле
мраком неверја покривени, светлост вере Божије су у трену примили.
Богородичан: Оптерећен сам сном лености, али ме ти Владичице
твојом неуснулом молитвом, ка зори покајања подигни, и спаси ме, јер
си јединога Спаситеља родила.
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.
Светлошћу твојих поука, војску покорну си Христу привео, и
њином мученичком крљу наследили су са тобом Прокопије, царство
непролазно.
У заједницу небеског племства ушле су и жене племкиње, и свога
светлог порекла се одрекле, јер су хтеле Речи Бесмртна умрети за тебе.
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Огњем божанским разгорелих душа, за паљена тела своја и немилице жежена, нису мариле, јер су твоје царство желеле, Многомилостиви.
Богородичан: Зачела си и родила Бога Емануила, за обнову човечанства,
Пресвета и Пречиста, који је телесан постао, зато га увек моли да спасе
душе наше.
Песма 6.
Ирмос: пожру ти со гласом..
Црква ти Господе приноси као жртву песме похвале и пева ти, јер
је од демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих,
по твојој милости.
Твој медни језик је изливао медоносну науку, и од горчине неверја
је заиста избавио све, који су ти притицали, мучениче Прокопије.
Као матер си мучениче стекао правоверје, и од зловерја си избавио
и твоју телесну матер, и привео је Оцу небеском кроз њено страдање.
Образе ти је сечивима стругао, мучитељ, али твоју чврсту веру
није поколебао, јер си био утемељен на љубави Онога, који је страдање
у телу претрпео.
Богородичан: Светијег од свих светих си неизрециво родила, Дјево
Пресвета, који верне увек освештава, а чете мученика међу ангеле
окупља.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Божанском ревношћу распаљен ка Господу Христу и ограђен силом
Крста, непријатељско насртање и одважност си уништио, свети
Прокопије, и славну Цркву си узвисио, веру раширио, и нас просветио.
Икос:
Подари ми мудра уста, беспочетна Речи Божија, јер желим да
опевам твога војсковођу Прокопија, јер ти имаш богато и неизмерно
милосрђе Христе мој, и океан промисла, зато да и ја се очистим од
душевног мрака, и оперем сваку нечистоту са срца свога, да светим
делима постанем твој свети храм, и достојно мученика опевам, који је
у вери узрастао и који просветљује нас.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци персидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
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ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе твоје Господе.
Твој врат је ломљен под теретом олова, али ти за то ниси марио,
јер си желео да носиш на врату најлакши јарам Милосрдног који је ка
нама дошао.
Са небеса си примио благодат да лечиш и болести уклањаш,
мучениче, а зле духове да одгониш, и да кличеш: благословен си
Господе Боже отаца наших.
Свакојаке ране си од противника претрпео, блажени светитељу, и
док си огњем паљен, ти си неверје потпуно спалио, кличући: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Од Дјеве нетакнуте надприродно се Бог-Реч родио, који
је речју својом све створио, да избави од незнања све, који са љубављу
његов силазак са небеса славе.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер Даниил, лавов зијанија..
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.
Буктињама си жестоко паљен, и шипкама пробадан, по образима
сечен, и веома напаћен, али си, мучениче, кликтао: благословите сва
дела господња Господа.
Твојом десницом си, светитељу блажени, мрачна лица демона
ошамарио, јер си у њој горућу жеравицу држао а неспаљен си остао,
безаконом мучитељу се противећи и кличући: благословите сва дела
господња Господа.
Имао си, светитељу блажени, Христа као камен непомични за
темељ свој, зато си се радовао Прокопије, када су ти камење бездушно
обесили, и за радост без тегоба тебе олакшали, док си кликтао:
благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Ево сви нараштаји те славе млада Дјево, како си
прорекла, јер си блаженога Бога родила, који блаженима чини све који
су са вером следују и кличу: благословите сва дела господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерукосјечниј от несјекомија..
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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.
Жељени крај живота си примио, када си храбро свој врат за Бога
повио, и ударцем мача, и изливеном крвљу си као на кочију сео, и ка
њему се, мучениче, узнео.
Изливаш реке исцелења, и постао си извор чудеса, јер уклањаш
пламен страсти и демонске војске потапаш, помоћу Свесилног Духа, и
од сваке невоље избављаш, дични Прокопије, твојим светим молитвама
код Бога Створитеља.
Наславнији твој празник радосно славимо, и од сваке невоље,
болести и беде се, Прокопије, избављамо, твојим светим молитвама код
Бога Створитеља.
Богородичан: Заблистала нам је светлост, млада Дјево, из твога
светлоносног тела: Творац сунца и звезда и целог света; њега усрдно
моли да просвети све који ти поје.
Светилен
Са неба си као Павле позван, а од Господа си Прокопије једнако
са напретком назван, њему си саборе мученика привео, и са њима се
моли за све који те хвале.
Богородичан:
Светлост си родила, Дјево, који је од нествореног, и незалазног
Светла, а ти твојим неуснулим молитвама, не престај да водиш све који
ти певају, Мати и Увекдјево.
На хвалитним стихире на 4; Глас 2.
Дело Византијево.
Као успешан код Бога, моли се за све, страдалниче, да и ми у њему
успевамо, Прокопије велики, похвало мученика, јер ти имаш смелост
код њега, и пред његовим престолем стојиш увек на божанским путу,
и са свима који су му угодили светим делима, и који те прослављају.
Глас 3.
Дело Германово.
Као младић си се подвизавао, и као свети Павле си Божији дар са
висине примио; дрскост великог притивника си најајчим оружијем
крста поразио, Прокопије страдалниче, и мученичка похвало, моли се
за нас Господу да спасе душе наше.
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Глас 4.
Дело Кипријаново.
Похвалу приносимо Богу из блатних уста, Прокопије многострадални, због твога светог празника, јер ти си постао изузетни војник
проповеди вере, и са трудом си победио идолске варке, а сада обасјан
Тројичним светлом, твојим молитвама обасјаваш душе наше.
Глас 5.
Данас се црква весели, одевена у твоју силу мучениче Христов, и
твој нарочити празник похвалама слави како диликује и кличе; раду се
јер си Павлу налик, и крст си Христов узео, а замке Отуђенога
поломио; радуј се мученичка похвало, и царевима сило, Прокопије
многострадални, а ти не престај да се за нас молиш Господу, јер имаш
смелост, украсе страдалника.
Слава, глас 4.
Као порфиром од крви твога мучења, украсила се црква Божија, и
шири зраке сунчане, Прокопије многострадални, јер си себе крстом
наоружао, за борбу на противника, и посрамио си њину безакону
гордост, и постао победни војник Христа, а ми те молимо, јер ти имаш
код њега смелост, украсе мученика, моли да се спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се Милосрдни због твога својевољног распећа.
На стиховње из Октоиха
Затим говоримо припев:
Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
И певамо стихиру, глас 6.
Дођите са свих страна света, и духовни хор начинимо, певајући у
три гласа, благодарне песме принесимо, говорећи: радуј се војниче
Христов, и мучениче блажени Прокопије, јер си из љубави за њега
пострадао; радуј се јер си тело на страшне ране предао, да би вечни и
блажени живот стекао; радуј се јер се незаситом душом сада сладиш
непрестано, у заједници са Христом Богом нашим, зато моли за све,
78

DAN 8.
који твој спомен са вером славе, да се избаве до сваког гнева, пропасти
и мучења.
Слава, глас 8.
Као и Павле позив си од Бог примио, мучениче Прокопије, и
напредовао си у Богу са жељеним крстом, ти си злобне мучитеље и све
муке јуначки посрамио, и до крви се греху противио, на невидиве
противнике си вјевао, и молиш се Богу Избавитељу непрестано, да
дарује мир целом свету, а душама нашим велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подбан: Мученици твоји..
Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету крста уснулог, јер
си свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним
уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.
На литургији
Блажена из Октоиха, и од канона светог, песма 3.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 4: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Матеју, зачало 39.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 9. дан
Спомен светог свештеномученика Панкратија, епископа у
Тавроменији

На Господи воззвах.., стихире глас 2.
Подобан: Јегда от древа..
Када је врховни апостол пролазио светом да веру утврди, тада је
нашао тебе, као камен драги, и постави те за темељ цркве, оче блажени,
да разараш идоле и идолишта, силом свете проповеди, због Онога који
је изволео оче, да се телесно са људима сједини.
Речима си одгонио духове злобе, и благодаћу Духа си стварао
духовне људе, мучениче Панкратије, њиву њиних срца си обрађивао, и
свето семе вере у њих сејао, и небеском Делатељу приносио, молећи за
све који те хвале са вером.
Ти си запад начинио сјајним духовним истоком, доносећи сунце
бого-познања, које нам је надразумно из Дјеве заблистало; а ти
зашавши овде кроз страдање, заблистао си у Светлу незалазном, где без
огледала, управо гледаш Панкратије жељену лепоту твога Првоподвижника.
Слава и сада, богородичан:
Једино си ти Дјево несместивог Бога без тескобе у себи носила,
који је из доброте Човек постао, Пресвета Богоневесто, зато те молим:
избави ме од страсти које ме притешњују, да бих тесном стазом ходио,
која у живот води, и да бих тамо достигао.
Крстобогородичан:
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.
Тропар, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар
духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
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узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Панкратије, моли Христа Бога да спасе
душе наше.
На јутрењи
Канон, глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ побједнују појим..
Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Тебе је Панкратије црква стекла као драги камен, основана твојом
науком и њоме увек утврђена, зато твој спомен празнујемо данас.
Плугом твоје свете науке, срца си обрађивао, која су била залеђена
и у магли неверја, а ти си их правом вером плоднима учинио.
Трисунчану Јединицу, сједињену у једно Биће ти си благовестио, а
дим безбожја си погасио, и народ светлим зрацима вере просветио.
Богородичан: Из тебе је, Пречиста Владичице, заблистао светлодавац
Исус Господ, и обасјао све крајеве земље, те су од њега и сви у тами
и сенци угледали светлост.
Песма 3.
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.
Утврђен Духом, ти си зле духове одгонио, и молитвеним подвигом
идолске храмове разорио, а цркве си, дични оче, подизао.
Оштрицом твоје науке посекао си трње неверја, и садио си у
душама спасоносне поуке врлина, које су, оче свештени, изобиловале
плодовима.
Врховни ученик те је нашао, светитељу, као сасуда који зраке Светога Духа прима, и на запад те је послао да одагнаш маглу безбожија.
Богородичан: Тебе неискусобрачна Дјево верни прослављамо, као
најсветлији облак, и златну посуду, као ширу од небеса, и као лествицу
небеску.
Сједален, глас 4.
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Подобан: Јавилсја јеси днес..
Бранитељ вере, и победоносац постао си свештени Панкратије, а
сада стојиш пред Господем на небесима са бестелеснима, зато га моли
да се спасемо.
Слава и сада, богородичан:
Она је усрдна заступница свима у невољама, и наша помоћница, а
код Бога заступница, њоме смо избављени од пропасти, зато верни
прославимо Богородицу.
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: Духом провидја пророче Авакуме..
Духом је предсказао пророк Авакум Бога-Речи оваплоћење и
певаше: када дође време приближаваш се и када дође доба
показаћеш се, слава сили твојој Господе.
Огњем Утешитеља постао си огњеносан, и зато си лаж спаљивао,
Панкратије свети, ти блисташ као светионик дављеницима у мору
неверја, и доводиш их у пристаниште воље Божије.
Из угаоног и несеченог Камена Петар се напојио и наситио, а тебе
је као нову реку послао, да напојиш ожеднеле душе, оче богомудри, а
исушиш реке неверја, реком твога светог проповедања.
Речи твоје проповеди си светитељу изливао, и светлошћу вере
Христове просвећивао, многобоштво јелинско си показао лудошћу, а
зломислени мудрац је изгорео, мучениче и светитељу Панкратије.
Твој живот блиста светим врлинама, којима си помрачио намере
демона, а разорио таму безбожија, и синовима дана учинио све, који су
са љубављу примили твоје поуке.
Богородичан: Оваплоћенога Бога-Реч у две пророде и воље, родила си
млада Дево Пречиста, а он је славни улаз у спасење јавио слугама
лажима, Пречиста Дјево Свеопевана.
Песма 5.
Ирмос: Твој мир дажда нам сине Божији..
Твој мир дај нам Сине Божији, јер другога бога сем тебе не знамо;
именом се твојим називамо, јер ти си Бог и живих и мртвих.
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Учињеним чудима уловио си људе, а науком Христовом си идолске
жртвенике разорио, и саздао си свештениче лепоте цркви, за обнову
људима.
Твоју свештену одежду си својом крвљу заруменио, али си крв
демонима приношену исушио, и као победник се у небеса узнео, и
венац победе примио.
Идолски храм се распао од твога лица, а двери спасења су отворене
народима, јер је дата, оче свештени, божанска благодат у срца вернима.
Богородичан: Христос је као киша сишао у твоје тело, Пречиста, и
исушио облаке многобоштва, и излио је воду богопознања свима
пламену обмане.
Песма 6.
Ирмос: Пророка Јону подражаја..
Подражавам пророка Јону и вапијем ти: Благи Боже, ослободи из
пропасти живот мој и спаси ме Спаситељу света, јер ти кличем:
слава теби.
Исус је твој разум облагодатио и обилно просветио, јер он је свима
просветлење и Бог, зато оче избави народ из незнања, твојом науком.
Свештенослужио су Божије Еванђеље, светитељу, а божанску науку
си запечатио славно твојом крвљу, свештениче и мучениче Панкратије.
Од идолских жртава и нечисте крви си народ избавио, али си као
јагње жртвован Панкратије, и као жива жртва се Богу принео.
Богородичан: Све дављене нападима јалових прохтева, изведи на
светлост живота спасења, Свенепорочна, јер си Христа Спаса родила.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Показао си се као светла звезда Тавроменије, свети Панкратије, и
свештенострадалац си постао за Христа: Њему сада предстојећи, моли
се за оне који те поштују.
Песма 7.
Ирмос: Сушчим в пешчи отроком..
Твоје младиће у пећи, Спаситељу, огањ није додирнуо, нити им је
додијао, него тада троје, као једним устима певаху и благосиљаху
говорећи: благословен је Бог отаца наших.
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И својом крвљу си крштен Панкратије, али си најпре у води крстио
народе, и прешао си код Христа радосно, са њиме живиш, у заједништву оче блажени, заувек обожен светлом.
Све ужасно потонуле као у Мртво Море, ти си мрежом твоје науке
извукао свештениче, и твојим молитвама као кишом си исушио мутну
дубину неверја, служитељу Христов.
Петар као прави неломиви камен, је положио тебе светитељу
светој цркви за темељ и улаз непомични, и за пропо-ведника, зато се
о њу поломила свака злоба лудујућег демона.
Богородичан: Само тебе је нашао Реч Божија као најчистију, Свенепорочна и Пречиста, зато се из тебе родио Богоневесто, и верне
очистио од нечистоте, које смо стекли неуздржањем од зала.
Песма 8.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја ангели..
Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
свештеници појте, децо прославите, народи благословите и
величајте Га у све векове.
Напаћен огњем разних искушења, остао си неповређен, а свој разум
си изоштрио светим виђењима и постао си светитељу мач, који сече
многобожије.
Народе си привео познању Христа, и јавно си чинио знаке и
чудеса, и као пророк Божији си предсказивао шта ће се догодити,
надахнут, богомудри, надахнућем Утешитеља.
Народу си показао лик Створитеља, који је својом вољом понео
њихов изглед, и који се сјединио са нама, помоћу његовом си знаке и
силу чинио, а дрско многобожије си одгонио.
Богородичан: Христос је као роса у твоје тело Дјево сишао, и сав свет
је заиста напојио, а мутне реке идолослужења је исушио, као једини
добротвор.
Песма 9.
Ирмос: Живопријемниј источник..
Величајмо верни Богородицу, као извор непресушни који носи
Живот, као светлоносно светило благодати, као храм духовни, као
сенку пречисту, и ширу и од земље и од неба.
Блистави Петар ти је обасјао душу и срце, и као звезда пресветла
си Панкратије на запад стигао, просветљујући богопознањем запале у
дубину неверја.
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Да поштовање иконе прелази на прво-лик, ти си знао, и свуда си,
оче славни, свету икону Исуса Бога нашег постављао, на уништење
демонским жртвеницима.
Твој свечани празник и град и саборна црква прослављају радосно,
дивни Панкратије, и тебе славе верно, а ти их не престај као пастир
благосиљати, и за све нас молитву приносити.
Богородичан: Поштеди нас Господе који ти певамо, јер си се из Дјеве
наизрециво родио, и ради њених молитава, од искушења, страсти и
невоља твоје слуге избављај, као једини Човекољубив и Добротвор.
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Месеца јула 10. дан
Спомен светих четрдесет и пет мученика у Никопољу
Јерменском

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Свехвални мученици, ви сте камењем поломљени, али се Христа
као камена нерушивог нисте одрекли, него сте благодаћу победници
постали, и са хровима ангела се радујете; са њима се молите, да душе
наше добију мир и велику милост.
Мученици храбри, ви сте у тамници заједно затворени, као чувари
Божијих заповести, жеђу сте мучени, али сте са небеса росу примили,
која вас је духовно освежила, зато се молите, да душе наше добију мир
и велику милост.
Непобедиви мученици, ви сте истински живот желели, који никад
не пролази, зато сте радосно неправедну смрт од мача примили, и сада
се радујете са мученицима; са њима се молите да душе наше добију мир
и велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Свеопевана Владичице, надање верних и утврђење, уточиште и
помоћи, тебе молимо: од сваке невоље сачувај слуге твоје који се са
вером клањају Рођеноме из тебе. Њега моли да подари душама нашим
мир и велику милост.
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?
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.
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На јутрењи
Канон чији је акростих: опеваћу благословену чету мученика. Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Спаситељу Богу в мори људи немокрими ногами..
Бог и Спаситељ је провео (свој) народ сувих ногу кроз море, а
фараона са свом војском је потопио, зато Господу јединоме појмо
јер се прославио.
Побожно опевајмо верни, војнике Христове и страдалнике, јер су
као светли победници лаж уништили, и Богу увек песму победе певају,
јер се прославио.
На земљи сте као страдалници блистав подвиг и муке претрпели,
а на небесима сте венце примили, сложно певајући Богу песму победе,
јер се славно прославио.
Душевним јединством и вером повезани, ви сте се од лажи удаљили
и победници овенчани постали, сложно певајући песму победе Богу, јер
се славно прославио.
Богородичан: Пречиста Мати Божија, моли непрестано из тебе
Оваплоћенога, а из недара Бога-Родитеља неодвојенога, да спасе од
сваке невоље нас које је саздао.
Песма 3.
Ирмос: Силоју креста твојего Христе..
Силом твога крста, Христе, утврди моју мисао да певам и славим
твоје спасоносно вазнесење.
Христовом вером војници украшени, ви сте неверног противника у
рекама ваше крви удавили.
Мученици дични, ви сте своја тела на горке и ужасне муке
предали, и због вере сте божанско наслеђе примили.
Ви сте страдалници и каменовани, и наредбом мучитеља мрцварени, али сте силу праве вере моћно сачували.
Богородичан: Са мученицима моли непрестано Пречиста, Онога који
је из твога тела дошао, да избави од лажи ђаволске све који ти певају
са вером.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
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Храбри војници Христови, храбар је и ваш подвиг, којим сте злога
противника потпуно у рекама своје крви утопили, камењем сте
ломљени, мачевима сечени, огњем паљени и у води дављени, али сте
и овенчани, и зато сте хваљени и са вером слављени.
Слава и сада, богородичан:
На престолу херувимском седи и у недрима Очевим се налази, и
као на престолу светом седи Владичице у недрима твојим, уистину
оваплоћени Бог. Зацарио се над свим народима, и ми сада њему јасно
појимо, а ти га умоли да спасе слуге твоје.
Крстобогородичан:
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 разапнут? Опевам те
Дуготрпељиви Сине.
Песма 4.
Ирмос: Услишах слух сили креста..
Чух како сила крста отвара рај и кликнух: слава сили твојој Господе.
Чета страдалника, богољубљем обузета, богопротивнога врага је
кроз своје страдање победила, укрепељени благодаћу Спаситеља.
Богом позвана чето Христових страдалника, ви сте мноштво
неверних противника победили, певајући: слава сили твојој Господе.
Недоступну светлост су страдалници угледали, док су тамници
боравили, зато су Божијом силом помогнути, таму лажи идолског
многобоштва разорили.
Богородичан: Тебе је Дјево осенила сила Вишњега, и постала си као
рај, имајући у сред себе Дрво живота, Заступника и Господа.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од јутра ти кличемо „Господе спаси нас“, јер си ти Бог наш, осим
Тебе за другог не знамо.
Поучени речима Духа Светога, ви сте, мученици, идолско безумље
уништили.
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Постали сте светле звезде, страдалници, и цвеће, које мирис вере
шири.
Показали сте се свехрални светитељи, као њива Вишњег Бога, јер
сте пожњевени српом мучења.
Богородичан: Не престај Богородице да молиш Онога кога си родила,
да спасе душе свих нас који ти са усрђем превамо.
Песма 6.
Ирмос: Обиде мја бездна, гроб мње..
Упадох у бездан, а гроб ми кит беше, и ја завапих теби Човекољубче и спасе ме десница твоја Господе.
Мученици су радосно певали: у твоје руке Владико човекољубиви
прими душе наше, и упокој их, јер тебе волимо јединога многомилостивога.
Чета твојих мученика, Човекољубче су ангелима сажитељи, јер су
трку завршили а сада те моле за спасење душа наших.
Славо мученика, украсе мученички, чето мученика бого-одабрана,
усрдно се молите за спасење свих који притичу вама.
Богородичан: Којим се речима може исказати чудо и бесеменог зачеће
у теби, Најнепорочнија, јер си Бога зачела који нам је дошао из
милосрђа.
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Ради Господа Христа многе муке поднесосте, све многобоштво
идолско изобличисте, разрушисте безбожје свих обмана и Христовом
силом их уништисте, а све нас верно научисте да јасно кличемо:
Алилуја!
Песма 7.
Ирмос: В пешчи огњеннеј пјеснословци..
У огњеној пећи спасао је младиће који појаху: Благословен је Бог
отаца наших.
У пећи ужареној су Христе, твоји страдалници кликтали: благословен је Бог отаца наших.
Страдалници обасјани светлом Тројичним, са радошћу су своје
душе предали и певали: благословен је Бог отаца наших.
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Страдалници стојећи пред Богом радосни и овенчани, њему се
молите за све нас.
Богородичан: Тебе молимо Богородице као наше спасење: да молиш за
нас, Овалоћенога из тебе.
Песма 8.
Ирмос: Из отца прежде вјек..
Из Оца пре свих векова рођенога Сина и Бога, а у наше време
оваплоћеног од Дјеве Матере, свештеници опевајте а народи га
величајте у све векове.
Нека је молба нас верних са мученицима, да будемо у заједници
њиног наслеђа, певајући Христу и величајући га у векове.
Радосног срца, чета трпељивих страдалника је примила венце вере
од Христа, и свечано певају и величају га у векове.
Црвени од река своје крви, дични, ви царујете у векове са Христом
на небесима, побожно певајући и величајући га у векове.
Богородичан: Постала си виша од херувима, Богородице Пречиста, јер
си у телу своме носила Онога који седи на њима, а њега земни
славослове, и са небескима га величамо у векове.
Песма 9.
Ирмос: Тја паче ума и словесе..
си Мајко Божија надразумно и неизрециво, а у времену, Надвременог родила, а ми га верни сложно величамо.
За свеопште спасење молите Христа, преславни мученици, јер пред
њиме стојите, и због њега муке претрпесте.
Великом силом сте тврђаву обмане оборили ви непобедиви, а сада
сте се у насељима небеским живота са ангелима удостојили.
Неодступајући од вере, мученици, ви сте гордога мучитеља
победили, и венце сте праведно примили, свеславни.
Богородичан: Радуј се Мати Христа Бога, и моли са мученицима Онога
кога си родила, да свима који ти са вером певају, подари опроштај
грехова.
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Месеца јула 11. дан
Спомен свете и прехвалне мученице Ефимије;
Спомен упокојења блажене књегиње руске Олге

На Господи воззвах.., стихире на 6; Ефимији 3, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
О, преславнога ли чуда! Ова као јагње Господње, угледала се на
његову жртву кроз патње и страдања, и лежећи у гробу својом
изливеном крвљу излила је и силу Духа, коју захватамо за очишћење
душа, и Богу свих приносимо увек похвалу.
О, преславног ли чуда! Како је по природи мртва, прехвална
страдалница данас стајала и свети свитак држала, не дајући га
противницима, него га је поверила светим оцима! О, мученице славна,
целог света похвало, спасавај сада твојим молитвама, и учврсти цркву
Христову.
Сабор светих отаца, положио је символ вере на груди ове
светитељке, а она га је примила, да се света вера непоколебиво сачува,
и победи свака јерес, а посраме заступници кривоверја, зато данас њу
славимо и прослављамо.
Ине стихире Олги, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Као сунце нам је заблистао, твој спомен богомудра Олго, мати
руских кнежева, мезимице Христова, апостолској науци поучена, ти си
идоле надвладала, а посебно ђавола, силом Светог Духа просветљена,
из таме неверја си целу земљу и народ Богу привела; њега моли за све
који твој спомен славе.
У свом богопознању, посрамила си ђавола, који је Еву преварио, и
његов оружије си сломила, а Божији рај си у цркви начинила, и у њему
си крст као дрво живота поставила, и трпезу са храном Божијом, и
извор неисцрпни крви Христове, коју увек пијући стекла си бесмртнст,
зато се увек молиш за све нас.
Радујте се духовно, сви крајеви Русије, и славите спомен Олге
богомудре, јер се увек моли Христу, са чудотворцима и мученицима,
имајући за помоћницу Пресвету Богородицу, да се избавимо од беда и
невоља, сви који њу славимо, и клањамо се кивоту њеног нетрулежног
тела.
91

MINEJ JUL
Слава, глас 6.
Са десне стране Спаситеља је стала девојка Ефимија, страдалница
и мученица, одевена врлинама и победама, украшена уљем чистоте и
крвљу страдања, и пева му радосно држећи светиљку: за твојим
миомирисним стопама сам Христе Боже следовала, јер сам твојом
љубављу коснута, а ти ме не одбаци небески Жениче; Молитвама
Ефимије пошаљи нам свесилни Спасе милости твоје.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Подобан: Всју отложивше..
Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи напојенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је јецала
и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово нова
тајна?
На стиховње из Октоиха.
Затим говоримо
Припев: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев. (Пс.67,36)
и певамо стихиру, глас 3.
Прославимо у песмама мученицу Христову, којој доликују
славословље и похвале, јер је исплела венац глави својој, и заиста се
показала чврста и истрајна, јер је много сурових мука издржала, и
страдајући је радосно кликтала: Буди ми Господе помоћ и не напусти
ме.
Слава, глас 6.
Одевена врлинама и чистога срца, миро изливаш у срца верних, као
светла звезда ти си са истока заблистала, и доласком Духа Светога и
светих отаца сабор начинила; зато не престај да се молиш Христу за
нас, Ефимијо свехвална, да се спасу душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је
то Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон
прорече, у срце је рањена.
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Тропар, глас 4.
Зато што си заволела Женика твога Христа, и свећу твоју светлу
припремила, засијавши врлинама, свехвална Јефимија, постала си
Његова невеста и венац страдања од Њега примила: избави од беда све
нас који поштујемо свету успомену твоју.
Или
овај тропар, глас тај исти:
Зато што си заволела Женика твога Христа, и свећу твоју светлу
припремила, засијавши врлинама, свехвална Јефимија, постала си
Његова невеста и венац страдања од Њега примила: избави од беда све
нас који поштујемо свету успомену твоју.
Слава, Олги, глас 1.
Уперивши ум твој ум крилима Богоразума, узлетела си изнад видљивих
твари, желећи Бога и Творца свега. Њега си пронашла и ново рођење
крштењем си примила, наслађујући се Дрвета Живота, заувек пребивајући нетрулежна, Олго свеславна.
На јутрењи
Један канон из Октоиха, светој Ефимији на 4; и канон светој Олги
на 4.
Канон светој Ефимији, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Чистим зрацима Духа обасјана, мрклу таму обмане си разорила,
зато ме ослободи мојих безбројних зала, и подари ми просветлење,
мученице и страдалнице прехвална.
Телесна страдања си храбро претрпела, али и прешла у живот без
страдања, где се радосно наслађујеш мученице, зато те молим: патње
душе моје твојим молитвама прекрати, и ка спасењу ме поведи.
Невесто света, чиста и неокаљана Христа Цара, ти очисти душу
моју од нечистоте злобе, болести моје излечи, а срце моје од
неизлечивих страсти исцели, да те спасен похвалим.
93

MINEJ JUL
Богородичан: Благословена си Пречиста, као лествица небеска, која од
земље досеже до небеса, по којој Бог-Реч сиђе ка људима. Неизрецивог
ли чуда, недокучивог ли призора! А ти све који ти притичу спасавај.
Канон Олги на 4; Глас 5.
Песма 1.
Ирмос: Величаваго фараона в мори..
Певајмо Христу јер је хвалисавог фараона са свим оружијем и
коњицому мору потопио, а Израиља је чудом спасао, и по сувом
провео, јер се прославио.
Ти си наш понос и похвала, Олго богомудра, јер се тобом од лажи
идолске ослободисмо, зато се моли за сва поколења која си Богу
привела, певајући Христу јер се прославио.
Гродога ђавола си из Русије прогнала, и погане кипове поломила,
сав народ си од неверја ослободила, и поучила их да певају Христу јер
се прославио.
Греховну таму си бањом крштења опрала, јер си Христа заволела;
а сада пред њиме стојиш, па се моли за слуге твоје које те са вером
славе.
Богородичан: Исаија те је назвао жезлом, Пречиста, а Давид престолем
Господњим, Авакум као гору осењену, а Мојсеј као купину, а ми те као
Матер Бога називамо.
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.
Тебе девојко, страдалним батинама као златним ресама одевену,
видео је благодатни Бог-Реч, и у небеска насеља те довео, у радост
војске бестелесне.
Усрдно си похитала мученице, у мирис мира Онога који је из
Пречисте заблистао, па си и ти миро усцелења целом свету излила, зато
ти кличем: одагнај сада смрадне страсти из срца мога.
Душу моју напаћену трулежним страстима, која пузи ка понору
лажи, ти мученице прехвална својом светом сенком исцели, и утврди
је да не пропадне.
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Богородичан: Радуј се јер си само родила Господара целог света; Радуј
се јер си живот свима обезбедила, радуј се горо осењена али несечна,
верних утврђење, и једина Свенепорочна.
Ини.
Ирмос: Державноју рукоју..
Ти си моћном руком и силном речју небо и земљу створио, а
твојом крвљу си своју цркву искупио, тобом утрврђена она ти
пева: нема светијег од тебе Господе.
Моћном руком и мудрим поукама, и силним проповедима, научила
си твога сина вери Христовој, а народу забранмила да приноси жртве
идолима, Олго преславна, зато се на твој спомен окупљамо и тебе
славимо.
Ти си као вредна пчела, на даљини процветалу веру Христову
потражила, и као мед си крштење у Цариграду примила, и твоме граду
и народу подарила; Њиме сви заслађени одбацише горчину греха.
Сву прохвалну песму и молитву теби Олго приносимо, јер смо
тобом Бога познали, а ти сада пред њиме стојиш, па измоли мир
владарима и победу над непријатељима, а душама нашим опроштај
грехова, свима који ти певамо, светитељко увек слављена.
Богородичан: Постала си Дјево станиоште недоступнога Бога, зато
теби непрестано певају војске ангела, покорне Владици. И гле чуда: ти
си осењена Духом Светим и без оца родила Реч Очеву, и
сабеспочетнога.
Кондак Олги, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси днес..
Запевајмо данас Добротвору свих, Богу, Који је прославио у Русији
Олгу Богомудру: да молитвама њеним подари душама нашим опроштај
грехова.
Затим
Сједален Ефимији, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Рекама твоје крви, свехвална мученице Христова, увек ствараш
потоп невернима, а кишом благодати, духовне њиве увек напајаш; у
њима си однеговала класје вере, зато си се преславно и по смрти
јавила, као облак који излива сведочење живота, страдалнице прехвал95
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на, а ти моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са
љубављу славе свети спомен твој. (два пута)
Слава, сједален Олги; Глас 1.
Подобан:Камени запечатану..
Крилима богопознања си душу твоју изнад свега видивог уздигла,
тражећи Творца свега и њега си нашла; Крштењем си препорођена, и
дрветом живота крста Христовог се насладила, зато си заувек остала
нетрулежна, Олго преблажена.
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:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Плачем над самим собом, јер увек имам живот не исправљен, а ти
ми помози, мученице славна, и ослободи ме предстојећег и страшнога
суда.
Теби се огањ као роб покорио, и божанском кишом усахнуо, зато
ме ти огња ослободи, и вечне осуде.
Ефимијо, сасуде девства, и станише Духа Светога, твојом заштитом
ме избави од повреде противника.
Богородичан: Ја призиван бездан твога милосрђа, а ти ми га отвори,
јер си Милосрдног родила, и Спаситеља свих који ти певају.
Ини.
Ирмос: Духом Божијим очишчсја пророк..
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Свети пророк Авакум очишћен Духом Божијим, који је у њему
дисао, са страхом говораше: када се приближи време јавићеш се
Боже, за спасење људима.
Дух је Божији на теби починуо, као на Девори пророчици давно,
њиме просветљена, помогла си разумноме Владимиру, и крштењем си
поразила ђавола у његовим замкама, као Сисару и као Варака на потоку
Кисовом у давнини.
Попут бистре воде ти си Олго богомудра, сломљенога срца пред
Богом стајала, и молила га да избави твој народ од робовања идолима,
и призивајући Христа у помоћ, ти си их од ропства вражијег
ослободила.
Празнични дан твога светог уснућа радосно славимо, и моливену
песму Христу узносимо, јер те је неувелим венцем, Олго богомудра,
овенчао, а ти измоли свима нама опроштај грехова, јер те са вером
славимо.
Богородичан: Ти си процвала из корена Јесејевог, као што прорече
Исаија, и Христа си као цвет изникла, и носећи тело првога човека али
и жезал Духа Божијега, зато те хвалимо као Матер Бога и Дјеву
Пречисту.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Ти си мученице заблистала као сунце међу многим звездама, међу
мученицима са тобом, и цео свет си твојим страдањем обасјала, зато
те молим: да моје срце потамнело од магле страсти просветлиш.
Твојом неуснулом молитвом, свехвална, успавај душегубне страсти
мога срца, и свети будност ми подари, јер лежим на постељи очаја, и
робујем сну и лењости.
Злобни ловци су мени замку поставили, и као птицу ме тешко
ранили, и сада ме држе у рукама злобе, а ти ми изабрана голубице
Господња помози, и од злобе ових избави.
Богородичан: Материнску смелост имаш код твога Сина Пречиста, и
због промисла о нама, не презри нас, молимо те, јер само тебе
хришћани приводе Владици, за милостиво очишћење.
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Ини.
Ирмос: Слово Божије всесилноје мир всему миру..
Свемоћна Речи Божија, пошаљи мир целом свету, јер светлом
Истине обасјаваш и просвећујеш све, који те од ране зоре славе.
Као целомудрена голубица узнела си се на палму врлина, а имајући
крила светињом посребрена, њима си узлетела до раја, и код рајског
дрвета се угнездила, Олго славна.
О теби је у давнини Соломон певао, као о маслини која је ван
царског винограда процвала, а ти си крштењем свети грозд у Русији
засадила, који рађа плод покајања, због којег се и Христос радује.
Смилуј се Владико на новопросветљени народ твој, и због многих
наших безакоња, не предај нас у руке неверника, него ради молитава
наше учитељице Олге, избави нас од сваког искушења.
Богородичан: Нека из свих облака лије киша весеља свима земнима,
као што је писано, јер Христос као Бого-Дете умива цео свет од греха,
а оваплоћен је из Дјеве и подарен нама.
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.
Ти си навалу звери смело отрпела, зато ме твојим молитвама
избави од духовних звери, јер ме страшно муче, и без милости нападају
на немоћ моју.
Покорна јарму Божијем, ти си покорила гордога врага, и ногама
погазила, зато мученице и страдалнице, избави ме од њега, јер
притичем твоме окриљу.
Прошла си, мученице, кроз ужасну олују мука, и приспела у
пристаниште правог живота, зато и мене спаси, из буре на океану
животних сласти.
Богородичан: Нека се твојим молитвама Богородитељко Пречиста
избавимо ужасних грехова, и да примимо сјај обожења, од неизрециво
оваплоћенога из тебе Сина Божијега.
Ини.
Ирмос: В церков небеснују свјатују твоју..
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Нека дође молитва моја, у твоју свету небеску цркву, вапијем ти
као Јона, из дубине срца мора, и молим те Господе, избави ме од
мојих греха.
Ревност Духа Светога си у срце примила, и отачко идоло-служење
си презрела, а Христа истинитог Бога си тражила, и чедо светлости
постала, и са првенцима светих се радујеш на небесима.
Постала си нова Христова ученица у Русији, и пролазећи градове
и села, ти си идоле рушила, а народ поучавала да поштује Јединога
Бога; њега моли за све који те славе.
О, Олго богоблажена, помоли се Богу за твоја чеда, па измоли мир
непролазни за народ наш, а опроштај грехова, свима који те увек
славимо.
Богородичан: Познавши кроз тебе неограниченога Реч-Божију, Сина
јединородног Сведржитељевог, кличемо ти ми са земље: радуј се
благословена Богородице, узданицо душа наших.
Кондак, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Подвиге у страдању и подвиге у вери положила си топло за Христа
Женика вога. Зато и сада под ноге православних царева покори јереси
и демонске подвале, молитвама Пресвете Богородице, као што си од
шесто тридесет богоносних Очева као закон примила, и сачувала,
свехвална Јефимија.
Икос:
Какво је твоје страдање или поуке? Или твоје девство или непорочни живот твој? Ти си развеселила Оца, јер си постала невеста
небескога Сина, и Духом Светим си себе украсила. Ко је тебе
надмашио? Ко може сада испричати колике тебе обасјавају врлине незалазне? На истоку си у гробу заблистала, и свима сјајиш и зраке шириш
на земљи и мору; Ти под сводом сунчаним све обасјаваш, и шириш
мирис на све стане света; Ти си и свитак поверени ти од шесто и
тридесет богоносних отаца потврдно примила, и сачувала га Ефимијо
свехвална.
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.
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Крвљу својом си угасила пламен идолске обмане, у који си гурнута
богомудра страдалнице, зато угаси пећ и мога окајаног тела, кишом
твојих молитава.
Тешко мени моја бедна душо, грешиш а не кајеш се! Дал мислиш
како да изађеш пред страшнога Судију? Зато похитај и завапи Господу:
Боже очисти ме.
Попут три младића, савладала си огањ, богомудра девојко, зато и
мене избави од неиздрживог огња и вечнога пламена, јер притичем под
твоје окриље.
Богородичан: Најнепорочнији се оденуо потпуног Човека, осим греха,
из твога тела Пречиста, и дошао је носећи тело; А ти га моли да спасе
све, који те са вером славе.
Ини.
Ирмос: Пламен пешчниј поработиша..
Мада по природи запаљиви, побожни младићи су пламен пећи
савладали, јер су са набеса надприродно орошени, и храбро су
певали: благословен си на престолу славе царства твога Господе.
Попут Јулите, и ти си учинила ушавши међу кипове телади, и
њиног вођу си уништила, а демоно-поклонике посрамила, и сав народ
си научила да у чистоти пева Христу: благословен си Господе, на
престолу славе царства твога.
Цветове похвале, као царски венац твојој богомудрој глави у твој
спомен приносимо, јер ју је Христос непропадањем овенчао, Олго
дична, а ти се моли за стадо твоје, да се избави од свакога зла, јер
кличе: благословен си Господе, на престолу славе царства твога.
Дал да те назовемо планином Либаном? Јер је на тебе сишла роса
небеска; Или реком Фисон? Или скупоценим кеменом сафиром? Јер си
имала Владимира, који је просветио Руску земљу. А ви се молите за
све који кличемо: благословен си Господе, на престолу славе царства
твога.
Богородичан: Ти си нам као ковчег Нојев Духом позлаћен, којим је цео
свет спасен од духовног потопа, зато Дјево спаси нас, јер се у тебе
надамо и ка теби притичемо. Избави нас од пучине грехова и од
искушења, све који кличу: благословен си Господе, на престолу славе
царства твога.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ..
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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.
Украшена телесни мукама, за Бога-Реч си се светитељко чисто
обручила, а он те је сачувао нетрулежном, зато и мене пропалог у свим
страстима, учини украшеним искреним покајањем, да те увек славим,
као добру заступницу.
Твоје срце је било као свитак Божији, носећи закон Божији написан
Духом, а ти си и свитак православља сачувала, мученице чиста, зато те
молим света девојко, да нечисти запис мојих зала покидаш, и запишеш
ме, мученице чиста, у књигу спасених.
По закону природе мртва, ти си мимо природе крв из мртвог тела
свога излила; тиме си противника нашег живота усмртила, а вернима
живоносно здравље подарила, зато ти кличем светитељко: васкрсни и
моју умртвљену душу.
Богородичан: Тебе Пречисту и непорочну је ова света девојка желела,
и зато је непорочно и душу и тело сачувала; пламен страсти је
трпељењем спалила, а искушења многих мука је претрпела, и сада се
у небеским насељима са тобом радује, и весели у све векове.
Ини.
Ирмос: Крјепцији отроци трије сушче..
Три младића су силни постали, јер су у силу Свете Тројице били
одевени, и Халдејце уловише и победише, а природу чудом изменише. Како ли се огањ у росу претворио? Ти си их Боже без патње
као у повоју сачувао, ти изливаш промисао на сва дела твоја, тебе
величамо у векове.
Моћна као лавица, силом духа оружана, сама је кренула да свуда
идоле уништава, и чуде се и небо и земља: како је у Русији најпре
жена Бога познала, а због жене је род човеков на почетку у рају пао?
Зато Олгом просветљени сада певајмо: ти си Боже излио мудрост на
сва своја дела, и тебе величамо у све векове.
Премудрост Божија је давно овако о теби записала: ево моје добре
и красне, у којој нема пророка, а сјај лица твога као и мирис угодни,
знаменовали су Олго твоје крштење; у сред идола и обмане тебе је
Христос замирисао, а сав народ је од смрада демонског на покајање
својом милошћу привео.
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Помени и мене Олго владарко, убогог слугу твога, јер ме је демон
покрао, и сагреших више од сваког човека, и моли Христа, да ми
подари опроштај од свих грехова, која бедник без савести учиних, да у
покајању завапим: ти си Боже излио мудрост на сва своја дела, и тебе
величамо у све векове.
Богородичан: Не презри Дјево молбе слугу твојих, јер се тобом
хвалимо, ми твоје мало стадо, и похитај да нас заштитиш, и спаси нас
од противника наших; Смилуј се на све који верују да си Божија Мати
и који Сину твоме кличу: ти си Боже излио мудрост на сва своја дела,
и тебе величамо у све векове.
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.
Да твоју светлу лепоту сагледа, Владико, ова прехвална је презрела
лепоте и тела и света, и са љубављу је кликтала: Жениче, и Речи
Очева, покажи ми твоје лице многожељено, чијом светом лепотом сам
и ја коснута.
Од јутра си хитала ка Ономе, који је пре звезде Данице из срца
Очевог заблистао, и постала си светлост многоструко већег сјаја од
сунца, зато вапијем: ме просвети, Ефимијо славна, јер сам помрачен
демонским злим нападима.
Дрхтим од помисли на страшно суђење, јер имам дела која ће ме
одвести у ужасне муке, а ти си мученице горке муке претрпела ради
твога Христа жељенога, зато ме ослободи од страшне осуде.
Заиста си достигла божанску славу и небеско пролеће, чиста
ластавице, дивна грлице, и украшена голубице, зато и нас избави од
тешких искушења, и удостоји да добијемо Божију славу.
Богородичан: Као двери Светлости, просветли очи срца мога, молим
те, да небих заспао на смрт, због безбожних дела, него да ти са вером
певам, и да те величам, похвало ангела, и сабора светих мученика.
Ини.
Ирмос: Из Едема изиде род..
Због прабабе Еве је наш род избачен из Едема, а тобом је призван
јер си нам новог Адама, Христа у две природе родила Дјево
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Пречиста, зато се прадед Адам разиграо, јер се од прве клетве
избавио, а ми се тобом хвалимо, јер смо тобом Бога спознали, зато
те и величамо.
Весели се Ево прародитељко, јер који је тебе из Едема извео сада
је поражен твојим Потомком, јер гле Олга је крст, као дрво живота у
Русији подигла, који свима вернима рај отвара, и хвали се народ који
је од ње Бога спознао, и велича је са Владимирем.
Женом те називамо, али си се уздигла изнад женске силе, и много
твога злата си излила да Христову веру и учитеља стекнеш, којим је
просветљена сва земља Русија, Зато се хвали народ који је кроз тебе
Бога познао, а и ми те са мученицима величамо.
Чиста наставнице правде, и учитељице вере Христове, прими
похвалу од недостојних слугу, и моли Бога за нас, који твој спомен
славимо, да се од искушења, невоља и мука које нас очекују избавимо,
молимо те сви, и непрестано те величамо.
Богородичан: Ево цркве, ево двери, ево свете горе Божије, ево жезла,
ево златне посуде, ево извора запечаћеног, ево раја за новог Адама, ево
предивног престола, ево Пречисте Мати Божије, заступнице свију нас
који јој певамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Дивно, преславно и велико чудо, прославите сви народи, јер по
смрти је Ефимија, свитак примила и сачувала, и победницма учинила
православне оце града Халкидона.
Богородичан:
Ипостасну Премудрост, Реч увек постојећу, лекара душама и телима
си родила, зато исцели ужасне и сталне гнојне ране моје душе, и патње
мога срца Дјево прекини.
На хвалитним стихире на 4; Глас 3. самогласно.
Дођимо верни да страдалнички празник побожно служимо, а
чудноме по промислу Богу нашем, благодарну песму запевајмо, јер је
невидиву снагу демонске силе, женском природом победио, и своју
божанску силу је показао, кроз наизглед немоћну али храбру мученицу;
Њеним молитвама спасава душе наше.
(два пута)
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Прехвална мученица Христова, захвата чашу истине од своје крви
страдалне, и увек је нуди цркви, а Хранитељ цркве гласом премудрости
позива и говори: захватајте пиће сведока васрксења, које побожне душе
чува, а Спасу кличе: напојио си нас из потока духовне воде, зато спаси
душе наше.
Крвљу Христовом је душу запечатила у дан избављења, јер је крв
света, из мученичког извора као из врела дошла, нама да је са духовним
весељем пророчки захватимо, која је, попут оне од животворног
страдања Спаситеља, непролазне славе, зато њему кличимо: Господе у
светима твојим прослављени, ради молитава твоје прехвалне страдалнице, спаси душе наше.
Слава, глас 8.
Нека свака уста проговоре, и прехвалну Ефимију похвале, сваки
узраст и свако племе, младићи и девојке, похвалама да овенчају
Христову девствену мучницу, храбру за веру, јер је кроз патње и
страдања, слабост женску одбацила, а противника и мучитеља оборила,
небеским венцем од Бога је украшена, па моли Женика и Бога, да нам
подари велику милост.
И сада, богородичан или крсто богородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
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 стиховње из Октоиха
Затим говоримо
Припев: У црквама благосиљајте Бога Господа, са извора Израиљевих.
И певамо
Стихиру, глас 8.
Радуј се Божија невесто, радуј се одређење вере, радуј се озакоњење
светих отаца, радуј се чврста чуварко нама поверена, радуј се славо
цркве Христове, радуј се духовна куло девојаштва, радуј се славна
чуварко светог мира, јер због тебе се вернима изливају исцелења,
мученице прехвална.
Слава, глас 1.
Данас су сабори отаца окупљени ради Христа, и доносе теби
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прехвална свитак православног исповедања, а ти си га у твоје свете
руке примила, и до краја сачувала, зато окупљено мноштво народа,
твоје страдање славимо, и побожно кличемо: радуј се свехвална, јер си
женску немоћ у мушку борбу претворила, радуј се прехвална, јер си
православну веру, од отаца предану, потпуно сачувала, радуј се, јер се
молиш за душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всехвалнии мученици..
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 литургији
Блажена из Октоиха на 4; и Ефимији, песма 3. на 4
Прокимен, глас 4. Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Коринћанима, зачало 181.
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Луки, зачало 33.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 12. дан
Празник иконе Богородице „Тројеручице“;
Спомен светих мученика Прокла и Иларија;
Спомен преподобног оца нашег Михаила из Малеје
(служба преподобнима писана иза службе Тројеручице)

На малом вечерњу
На Господи воззвах.. стихире, глас 1.
Ходите житељи Атона да прославимо са вером и љубављу Игуманију нашу Царицу Богородицу која нас милостиво штити од непријатеља видљивих и невидљивих и спасава душе наше.
Ходите монаси Атонски да прославимо мислену Гору пречисту
Дјеву Богородицу и громко јој запојмо: Радуј се, о, Света Горо
тајанствена, која си себи ову Гору изабрала и житељима помоћ обећала.
Радуј се, Горо Атонска, жребом изабрана од небеске Царице и
доласком њеним освећена. Величанствена слава Господња на теби
засија и у знацима и чудима многима појави се за спасење душа наших.
Хорови монаха радосно се данас скупљају, прослављајући врховну
управитељицу нашу, Царицу Богородицу, и икону Свету Тројеручицу,
која душе наше невидљиво приправља за царство небеско.
Слава и сада, глас 3.
О пресвета Богомати, добра наставнице и покровитељице монаха,
дај нама насељеницима земаљског твога избора, без заседа ићи по
стази и крепи нас на божанском делу: Да се твојим свемоћним
заступањем уклањамо од греховног пута, и удостојимо да увек будемо
учесници божанске славе.
На стиховње стихире, глас 2.
Подобни: Доме Ефратов..
О најчистија Дјево, коју похвалу да ти принесем? Од целог света
ти себи жребом изабра земљу за насеље монаха, и Тројеручну Икону
твоју дала си на место игумана обитељи Хиландарске.
Стих: Чуј кћери и види и приклони ухо твоје.(Пс.44,11)
О пресвета Владичице, не заборави нас, слуге твоје, но као што си
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обећала, дај нам све што је за живот потребно и царства небеског не
лиши нас који празник Иконе твоје Тројеручице радосно празнујемо.
Стих: Помињем име твоје у сваком роду и роду. (Пс.44,18)
О слављена Мати, која Тројеручном Иконом твојом пребиваш са
нама, приклони се молитви нашој и Сина твојега непрестано моли за
нас, да станиште твоје и све градове и хришћанске земље, избави од
земљотреса, глади и свих невоља, које наилазе због наших грехова.
Слава и сада, глас 1.
Владичице, служећи празник Тројеручне Иконе твоје, смирено
молимо те, слављена: помози нам да греховима потамнели душевни лик
наш, обновимо свемоћним молитвама Богу.
Тропар глас 4.
Тројеручну Икону твоју, Богомати, која изображава тајну Свете
Тројице, прославила си многим чудима. Као што си отсечену руку
Јована Дамаскина исцелила, тако исцели и душевне и телесне немоћи
наше, и избави од свих беда да ти кличемо: Радуј се, благодатна,
Помози нам Тројеручном твојом Иконом.
На великом вечерњу
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 6.
О дивнога чуда! Одсечену руку Јованову за једну ноћ ти чудесно
исцели, Владичице! Јер он се са сузама молио пред Иконом твојом, а
ти му даде савршено здравље. А на месту сечења као знак остаде
сведочанство чуда овога. (два пута)
Ко може да искаже силу твоју, Владичице? Или ко да призна
величину чуда твога које си показала у исцељењу деснице предивног
Јована. Он из благодарности за исцељење и спомен чуда ориложи
Икони твојој трећу руку у сребру, и зато се ова Икона назва
Тројеручица, изобразујући собом тајну Свете Тројице.
Колико је велика благодат силе твоје, коју си примила од Бога,
Владичице? Јер не само да лечиш разне невоље оних који са вером те
призивају, него и најчудесније чиниш: одсечену руку Јованову ти си
саставила, и дар духовног прослављења даровала си му, као Мати Цара
свемогућега.
Друге стихире, глас 3.
Прву Икону твоју, Богомати, украшену Тројеручну Икону, из Палес107
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тинске обитељи преподобног Саве благоволела си дати светитељу Сави
српском, коју он у отаџбину своју, земљу српску, донесе као освећени
дар. Ти си Икону своју многим чудима прославила, дарујући њом брзу
помоћ, болеснима и свима у невољама. (два пута)
Осветивши српску земљу тројеручном твојом Иконом, многе људе
привела си покајању. Хотећи да на Атону устројиш стално пребивалиште, заповедила си, Владичице, да се Икона положи на неразумног
магарца и без водича је пусти, поручивши је водитељству божанског
старања.
Владичице, како да се не дивимо дејству силе твоје? Јер се
бесловесни магарац чудесно повиновао вољи твојој и тројеручну Икону
твоју из Србије на Атон до врата обитељи Хиландарске доведе, где
старањем твојим и до сада пажљиво пребива, чинећи знамења и
преславна чуда, за спасење наших душа.
Слава и сада, глас1.
Икону твоју која изображава тајну Свете Тројице и поседује
благодат, Пречиста Богомати, поштујемо усрдним поклоњењем и као
тајну оваплоћења Бога Логоса прослављамо. Њега моли да спасе душе
наше.
ПАРИМИЈЕ НА ВЕЧЕРЊУ.
Читање из књиге Постања.
Изиђе Јаков од клетвеног студенца и оде у Харан. И дође на једно
место и онде заноћи јер синце беше засло, 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 дотицаху небо и гле, анђели Божији по њима
се пењаху и силажаху. И гле, на врху стајаше Господ и рече: Ја сам
Господ Бог Аврама оца твојега и Бог Исаков; ту земљу на којој спаваш
теби ћу дати и семену твоме. Из семена ће твога 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 семену твом. И ево ја
сам са тобом и чиваћи те куда год пођеш и довешћу те натраг у ову
зенмљу јер те нећу оставити докле год не учином што ти рекох. А када
се Јаков пробуди од сна, рече: Заиста је Господ на овом месту а ја на
знах. И упалши се, и рече: Како је страшно место ово! Ово је заиста
дом Божији и ово су врата небеска.
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Читање из пророштва Језекиља.
А кад се наврше ти дани, осмога дана и после, нека свештеници
приносе на олтару жртве ваше паљенице и жртве ваше захвалне. И
примићи вас, говори Господ. И одведе ме опет ка вратима спољашњим
од светиње која гледају на исток а она беху затворена. И рече ми
Господ: Ова врата нека буду затворена и нека се не отварају и нико да
не илази на њих јер је Господ Бог Израиљев уишао на њих, зато нека
буду затворена. За кнеза су речи ове: Сам кнез нека седе са њима да
једе хлеб пред Господом, кроз трем од ових врата нека улази и истим
путем нека излази. И одведе м,е ак северним вратима пред дом и
видех, и гле дом Господњи беше пун славе Господње.
Читање из Прича Соломонових.
Премудрост сазида себи дом и отеса седам стубова. Покла стоку
своју, раствори вино своје и постави сто свој. Посла девојке своје те
зове са висина градских: Ко је луд нека сврати овамо. И безумна вели:
Ходите, једите хлеба мога и пијте вина 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 тебе, карај мудрога и љубиће те. Кажи мудроме, и биће
још мудрији, поучи праведнога и значе више. Почетак је мудрости
страх Господњи, а знање светих ствара разум. Јер ће се мноме
умножити дани твоји и додаће ти се године живота.
На литији
Стихире самогласне, глас 4.
Дође дан светог славља, празник монаха и православних хорова;
сједините се да духовно славимо и Псиснодјеви умилно ускликнемо;
Владичице спаси нас од свакога зла, топлим твојим ка Богу молитвама.
Глас 1.
Од свих светих најсветлија и од сваког створења часнија, Богородице Дјево, Владичице света, спаси нас који прославњамо празник
тројеручне твоје Иконе. Од свих невоља ослободи нас матерњим твојим
ка Сину молитвама. Сви чистим срцем припадамо ка Икони Богоматере
вапијући из дубине срца: Пресвета Владичице, спаси нас од гнева и
несрећа; од беда и падова јер тебе имамо као стену и тврђаву, јер ти
увек помажеш тројеручном твојом Иконом.
Пречиста Богомати, ти си одбрана Православља, и непрестана
заштитница и покровитељка. Зато си чудесно исцелила отсечену руку
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преподобног Јована, који је много писао за заштиту поштовања светих
икона. Због подвига поста, помогла си њему. Зато помози и нама у
сличним трудовима. Пожури, молимо те, да те увек славимо, надо душа
наших.
Слава и сада, глас 8.
О Мати свемилостива, дивна игуманијо обитељи Хиландарске,
Владичице све Горе Атонске, наставнице и покровитељко монаха, дај
нам силу и ревност, да све невоље и напасти храбро претрпимо, и
монашки подвиг богоугодно завршимо, да пуни наде пређемо у небеску
земљу, и тамо се насладимо светлости лица твојега, што је и анђелским
хоровима дивно.
Стихире на стиховње, глас 2.
Монаси обитељи Хиландарске узнемирени због избора игумана.
Примише од тебе, Бладичице, умирење, јер си благоволела бити
настојателица у обитељи њиховој и добра старатељка за живот и
спасење њихово.
Стих: Помињем име твоје у сваком роду и роду. (Пс.44,18)
Када братија обитељи Хиландарске не повероваше, у објављивање
твоје воље једноме од њих, тада ти, Богомати, тројеручну твоју Икону
три пут чудесно постави на игуманско место, уверивши их овим у
истинито твоје јављање.
Слава и сада, глас 8.
Теби притичемо, Владичице, и тројеручној твојој Икони клањамо
се. Умилно ти вапијемо са монасима обитељи Хиландарске: Благослови
нас који празник Иконе твоје празнујемо, и подај нам оно што је
корисно за живот и спасење наше, и учини нас наследницима царства
небескога, свемоћним у Бога посредовањем твојим.
Тропар, глас 4.
Тројеручни Икону твоју, Богомати, која изображава тајну Свете
Тројице, прославила си многим чудима. Као что си отсечену руку
Јована Дамаскина исцелила, тако исцели и душевне и телесне немоћи
наше, и избави од свих беда да ти кличемо: Радуј се, благодатна!
Помози нам тројеручном твојом Иконом.
Други тропар, глас 1.
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Као светозарна звезда из Србије на Атон чудесно дође свечасна
Икона твоја Тројеручица. Побожно је примивши као божанствени дар
са висина, обитељ Хиландарска тебе слави, Владичице, и усрдно вапије
ти: Не удаљи милост твоју од нас, него буди с нама у векове.
На јутрењу
После 1. катизме, сједални, глас1.
Мноштво анђела на небу служи теби царици, а ми гршни на земљи
стојимо пред светом твојом Иконом Тројеручицом, и величамо тебе
која уздижеш под наш.
Слава и сада, глас 8.
Теби Пречиста усрдно прибегавамо и падамо пред тројеручном
твојом Иконом, помоћ од тебе молећи: помози нам да време живота
нашега у миру и покајању проведемо, и слободан улазак у царство
небеско задобијемо.
После 2. катизме сједални, глас3.
Теби благодарне песме приносимо, Мати Божија, јер си милост
своју указала, да Тројеручна Икона пребива са нама, изављајући нас од
свих беда и непријатељских напасти, благодаћу Рођенога од тебе.
Слава и сада, глас 6.
Као блистава звезда, Богородице Дјево, Икона твоја просвећује нас
благодаћу чудеса, и позива нас да се слави и поје много опевано име
твоје, које је слатко и дивно онима који те воле. Зато те молимо,
Пресвета Владичице, не остави нас твојим заступањем у свему, особито
у часу краја живота нашега.
Полијелеј
Величаније
Величамо те, Пресвета и Богом изабрана Дјево и поштујемо
тројеручну твоју Икону, којом точиш исцељење свима, који ти са вером
притичу.
Изабрани псалам
Помени Господе Давида и смерност његову. Јер се заклео Господу,
обећео се Богу Јаковљевом. Ово чусмо и у Еуфрату, нађосмо је на оној
страни шуме. Преславно се говораше о теби, граде Божији. Бог је усред
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њега и не поколеба се. Клео се Господ Давиду истином, и не одрече се
ње. Од плода утробе твоје посадићу на престо твој. Јер изабра Господ
Сиона и изволи за живот себи. Осветлао је насеобину своју Вишњи.
Светиња и велика лепота у светињи његовој. Свет је храм твој и диван
у правди. Дому твоме припада светиња, Господе, у дужини дана.
Помињем име твоје у сваком роду и роду. Благословен јеси Господе
довека и у векове векова.
Слава и сада, Алилуја,... слава, Теби Боже!
По Полијелеју,
Сједален, глас 4.
Ходите верни да празнујемо псаламски и духовно јер дође дан
Тројеручице, Иконе многочудесне Зато јој радосно кличимо: Радуј се!
Од Тројице Једнога Дјева је телом родила и на руци носила: Животодавца, Логоса који у руци својој држи сву природу. Пресвета Дјево,
избави род наш тројеручном твојом Иконом.
Слава и сада, глас 4.
Многоопевана Дјево, химне сад приносимо пред твојом пречистом
Иконом, славном Тројеручицом; и из душе ти кличемо: Радуј се! Мати,
покри нас твојим покровом, и чувај нас од зла твојим омофором, од
искушења заштити и невоља избави материнском љубављу и вечном
милошћу, да те непрестано сви величамо.
Прокимен, песма Богородици, глас 3. Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Еванђеље по Луки, зачало
Псалам 50: Помилуј мја Боже...
Слава и сада: Молитвама Богородице..
По Еванђељу
Стихира самогласна, глас 6.
Тројеручна твоја Икона на магарцу чудесно би пренесена на Атон
до врата обитељи Хиландарске, а монаси радосно јој изађоше у сусрет,
и унесоше у саборни храм, појући свечану величину твоју, Богоневесто.
Канон Богородици на 14; Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Поразивши закон крста и разделивши море, Мојсијев чудотворан жезаљ потопи вођу колоне Фараонове, а Израиља бегунца
пешака спасе, који је певао песму Богу.
Желећи да подражавам пророчко појање, молим те, Пречиста, дај
ми разум да Тројеручној Икони твојој појем светли празник у славу
Рођенога од тебе, Христа Бога нашега.
Пророк и Боговидац Мојсије видевши у пламеној купини Бога
сватио је и у Црвеном мору тајну бесеменог Рођеног и вечног
девојаштва твојега.
Пречиста, пророчанске речи на теби се јавно испунише, јер си ти
бесемено родила Бога Логоса, оставши Дјевом и по чистом рођењу.
Усрдно молимо те: сачувај и нас у целомудрију и чистоти.
Пророчке образе квасећи сузама завапих к теби Пресвета: Подај
нам остављење грехова и исцељење тела да у весељу празнујемо
божански спомен Тројеручне твоје Иконе.
Слава: Празнујемо те као похвалу пророка и апостола, и рода човечијег, о Пречиста. Даруј нам добар и богоугодан крај живота нашега и
са свима светима вечно Царство небеско.
И сада: Следујући пророчким речима и чистом књигом у којој се
Очевом прстом написа Логос од тебе оваплоћен, молимо те: Њега моли
да нас упише у књигу живота, да те са љубављу прослављамо, клањајући се Тројеручној твојој Икони.
Песма 3.
Ирмос: Господе, врховни Створитељу небескога времена и градитељу
цркве, ти ме учврсти у твојој љубави, очекивани крају, тврђаво верних,
једини Човекољупче.
Учинио сам дела слична неприличним бесмисленим животињама,
зато ме опет узвиси на првобитно достојанство, преблага Владичице,
озаривши ме благодаћу тројеручне твоје Иконе.
Света твоја Икона, Владичице, слична је Силоамској бањи, чак је
и у преимућству, јер је она једном годишње исцељивала болеснике, а
ти увек исцељујеш душевне и телесне болести свима који ти са вером
прилазе.
Слично блудном сину потроших богаство душе моје, али смирено
се молим пред тројеручном твојом Иконом, Пречиста: помози да потрошено сакупим и благодаћу се обогатим.
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Руку, слично исцељеној од тебе руци, угодник твој Свети Јован
приложи Икони твојој, Владичице, да не буде заборављен помен чуда
овога за које те сви верни прослављају.
Слава: Слично Светом Јовану, и ми грешни вапијемо ти Пречиста:
исцели ране душе и тела наших много моћном твојом молитвом Богу,
да чврсти останемо према свим непријатељским напастима, и да се
учврстимо у православљу и побожности.
И сада: Тебе као Матер Цара Свемоћнога не само славе небески
житељи, него и сви родови хришћански на земљи. Због чудеса твојих
и тројеручне твоје Иконе, тебе као Заступницу нашу дивно прослављамо.
Песма 4.
Ирмос: Господе, ти си моја снага. ти си моја сила, ти си мој Бог, ти
си моја радост. Јер не остављајући Очев загрљај, посетио си наше
сиромаштво, због чега ти са пророком Авакумом кличем: слава сили
твојој, Човекољупче!
Просветивши се Духом Светим, богоносним, кога си Владичице
чудесно исцелила, сачини многе похвале песме теби, и пред тројеручном твојом Иконом, до краја живота појаше од тебе рођеноме Христу
Богу; Слава сили твојој, Господе.
Богоносни оци обитељи Саве Освећеног, вољом твојом, Владичице,
дадоше тројеручну твоју Икону као благослов српском светитељу Сави,
који путујући са њом по мору и сувом кликташе: Слава сили твојој,
Господе.
Духовна чеда богоносног Саве примише тројеручну твоју Икону као
највеће благо, и удостојише се њених благодатних дарова и чудесних
исцељења, кличући: Слава сили твојој, Господе.
И сада: Следујући ономе о коме су богоносни оци говорили, називамо
те Богородицом и Приснодјевом, и у тројеручној твојој Икони верно те
поштујући, Најсветијој Тројици кличемо: Слава сили твојој, Господе.
Песма 5.
Ирмос: Зашто си ме одбацио од лица твога незалазна светлости, те ме
је покрила туђа тама; молим се, обрати ме и мој пут исправи ка
светлости твојих заповести.
Ујутру рани дух наш теби, Владичице, јер прослављамо празник
тројеручне твоје Иконе и кличемо: озари ум наш Богомати, благодаћу
светлости која је од тебе засијала и упути нас на стазу живота.
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Ујутру, у рано време, хитају сви болесни и невољни, пред твоју
пречисту Икону, Владичице. Не лиши их помоћи твоје, а нас који ти се
молимо, упути на стазу живота.
Светлија је од јутра Икона твоја Владичице, три руке које се на
њој виде изображавају тајну Свете Тројице. Душе и тела божанском
благошћу лечи и просвећује, зато се њој са љубављу сви поклањамо.
Рано ујутру, Богомати, пред тројеручном твојом Иконом, монаси
Хиландарске обитељи примају од ње благослов за дневне послове. Зато,
Пречиста, благослови и укрепи нас, да би смо чинили дела у славу
Божију
Слава: Тројеручна твоја Икона, Владичице Богородице, слична је јутру
светлога дана, које разгони ноћну таму. Разгони мрак невоља и жалости
свима који јој вером прилазе, а пред њом се моле теби. Мрак наш
духовни разгони, Пречиста и упути на стазу живота.
И сада: Творац свега у телу твоме, Пречиста, начини тело себи, а
тројеручу Икону дивним чудима прослави. Дарујући је као извор
исцељења и као брзу помоћ онима у невољама. Зато је с љубављу
поштујемо.
Песма 6.
Ирмос: Молитву изливам Господу и њему јављам невоље моје, јер се
душа моја напуни зла и живот ми се приближи паклу; и молим се као
Јона: Боже избави ме од погибли.
Превазиђоше главу моју безакоња моја, али коме да прибегнем у
беди својој осим теби, Пречиста. Ти ме изведи из помора зала мојих и
стопе моје постави на тврди камен вере, да се не поколебам, и да се
спасем, и да прослављам велику и неизрециву милост твоју.
Као што јутро обасја сијање сунца, Творац света у утроби твојој
начини тело Себи; Он и тројеручну твоју Икону дивним чудима
прослави, дарујући нам извор исцељења, и у невољама благовремену
помоћ, зато је с љубављу поштујемо.
Премнога доброчинства твоја превазиђоше многа базакоња наша
Дјево. Но ти не поменувши неправде наше даровала си тројеручну твоју
Икону као помоћ и заштиту од зала каја долазе на нас. Зато се њој
смирено и благодарно поклањамо.
Велико милосрђе твоје, Богомати, победи гордост и безбожност
овога света, јер многи грешници твојим код Бога посредовањем,
пређоше из безбожности у побожност и беху спасени. Зато спаси и нас
који се клањамо тројеручној твојој Икони.
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Светошћу и чистотом твојом превазишла си, Пречиста, сва умна
створења. Зато се јеси удостојила да будеш мајка Сина Божијега, који
Икону твоју тројеручну, као и друге, прослави дивним чудима, која нам
чиниш на спасење и избављење наше.
Слава: Превазишла си границе природе, Пречиста, рађајући бесемено
Бога-Логоса. Зато и света Икона твоја чини натприродна чуда, точивши
здравље душама и телима нашим.
И сада: Слава твоја, Богомати, превазилази све беседе и похвале, јер
су од светих икона твојих безбројна чуда учињена за спасење наше. Зато
радосно прослављамо светли празник тројеручне твоје Иконе и весело
кличемо: Радуј се, Дјево, похвало хришћана.
Кондак, глас 8.
На бесловесном магарцу тројеручна твоја Икона би донета на Атон.
Са њом си у Хиландарској обитељи примила игуманско жезло. Зато те
сви монаси Свете Горе називају врховном Игуманијом својом и усрдно
ти кличу: Спаси нас, Богомати, матерњим твојим ка Богу молитвама.
Икос:
Исцељењем руке преподобног Јована Дамаскина, обрадовала си
монахе Хиландарске прекративши неслогу, Владичице. Зато те молимо,
Свеблага, обрадуј и нас који душевно и телесно страдамо, и благодатни
мир подај нам, да хвалећи те молимо:
Радуј се, ти која си Лекара душа и тела наших родила!
Радуј се, јер си силу адову Сином твојим уништила!
Радуј се, јер си Једнога од Пресвете Тројице бесемено родила!
Радуј се, јер си раније отпалу природу нашу Богу приближила!
Радуј се, јер нам помажеш тројеручном твојом Иконом!
Радуј се, јер нас спасаваш матерњим твојим к Богу молитвама!
Радуј се, преславна Тројеручице!
Песма 7.
Ирмос: Jеврејске младиће храбро у пећи уништише и у росу огањ
претворише, клићучи: Благословен си, Господе Боже, у све векове.
Учини нас, Владичице, да се угледамо на побожност преподобнога
Јована, да са њим и младићима који се подвизаваху побожно појемо:
Благословен Бог отаца наших.
Помоћу твојом, Богомати, Свети Сава би усрдни подражатељ три
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младића, и пренесе и прослави тројеручну твоју Икону и научи све да
кличу: Благословен Бог отаца наших.
Подражавајући блуднога сина који улудо потроши очево наслеђе и
покаја се, вапимо к теби Богородици Дјево, пред тројеручном твојом
Иконом: сагрешисмо, Владичице, опрости нам који кличемо Сину
твоме: Благословен Бог отаца наших.
Подражавајући смирени митарев глас молимо те Владичице: буди
нам милостива и не одбаци нас од лица твојега, него нас удостој да се
са љубављу поклонимо тројеручној твојој Икони и да се просветлимо
божанственом благодаћу њеном.
Слава: Помози нам, Владичице, да будемо подражатељи преподобних
отаца који угодише Богу постом и молитвом, и с њима да појемо
Рођеном од тебе: Благословен си, Боже отаца наших.
И сада: Угледањем на милосрђе Божје, Пречиста Дјево, и ти изливаш
милосрђе твоје на сав род хришћански, и тројеручном твојом Иконом
чиниш многа дивна дела. Зато те са љубављу поштујемо и песмама
славимо.
Песма 8.
Ирмос: На Светој Гори прославио се јеси, и у купини огњем си јавио
Мојсију тајну Вечне Дјеве. Славите Господа и величајте у све векове.
Будући у искушењу и беди, као у пећи, Богомати, падамо пред
тројеручну твоју Икону примајући духовно орошење. Не лиши нас, који
са младићима појемо: Благословите сва дела Господња Господа.
Пећ похотног пламена угаси се росом твојих молитава, и неопаљени од њега остадосмо; а Рођеном од тебе, Спасу душа наших,
запојмо: Благословите сва дела Господња Господа.
Као што у пећи сачува младиће неповређене, тако и тело твоје девствено и неповређено сачува, Онај који се бесемено од тебе, Пречиста,
родио и тебе нашом Заступницом учино. Тобом спасени, служећи празник тројеручне твоје Иконе, кличемо: Благословите сва дела Господња
Господа.
Владичице, од пећи адског огња избави нас у будућем веку, јер
љубављу славимо празник тројеручне твоје Иконе и Христу вапимо:
Благословите сва дела Господња Господа.
Слава: Оне који су опаљени и пећи искушења и беда, ороси Богомати,
струјама милосрђа твојега, да се посраме непријатељи наши, и да
разумеју да си ти једина помоћница весељене која кличе: Благословите
сва дела Господња Господа.
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И сада: Пећ вавилонска и неопаљена купина беху пра-образац
Пречисте Дјеве. Росом твојих молитава избави нас огњеног пламена, и
спаси нас од свих зала, да благодарно кличемо: Благословена си ти
међу женама, Пречиста!
Песма 9.
Ирмос: Ужасну се од овога небо и задивише се крајеви земље, јер се
Бог јави људима у телу и утроба твоја постаде пространија од неба: зато
тебе Богородице величају анђели и људи.
Од тебе оваплоћеног Христа Бога нашега моли Пречиста,
Богородице Дјево, да нас избави од телесних страсти и да чистим
срцем и устима тебе величамо.
У телу моме видим други закон који војује против закона ума мог
и заробљава ме. Зато смирено кличем ти Богомати: тројеручном твојом
Иконом помози ми да победим закон греха, и тело да покорим духу,
непрестано величајући те.
Оне који су презрели свет и тело и усрдно пришли изабраном роду
твом, не остави, Владичице, но помози моћном својим покровом, да се
храбро боримо против невидљивога противника, увек величајући тебе,
Заштитницу нашу.
Слава: Богомати, не допусти да у похотама угађамо телу, него правом
стазом уздржања упути нас ка Царству небескоме. И удостој нас да
гледамо пресветло Лице твоје, да созерцавамо твоју тројеручну Икону,
и да се њој с љубављу клањамо.
И сада: Пресвета Дјево, љуту борбу телесног мудровања одбаци од
житеља изабраног земаљског тора твојега, умири живот наш миром и
тишином, дајући нам све што је корисно за живот и спасење наше, да
те непрестано величамо.
Светилни
Славећи празник тројеручне твоје Иконе Богомати, смирено те
молимо: избави нас од три непријатеља: тела, света и ђавола, јер је
теби све могуће, као Мајци Свемогућег Цара.
Слава и сада:
Пречиста Богородице, прими молбе наше, сачувај и заштити од
свакога зла, и не одбаци нас од часне твоје Иконе, јер у теби имамо
топлу молитвеницу и нерушиви покров, а Света Гора те слави великом
похвалом као помоћницу.
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Хвалитне стихире, глас 2.
Ходите људи да се духовно веселимо, јер нас сазва Пресвета
Богородица да прославимо празник тројеручне њене Иконе и да нам
јави многе њене милости: болеснима дарује исцељење, немоћнима
здравље а нама све што је корисно за живот и спасање.
Ходите зборови монаха да се духовно радујемо часном празнику
Владичице наше Богородице, наше дивне Заступнице: јер она нас теши
тројеручном својом Иконом и као врховна Игуманија стара се о ономе
што је потребно за живот наш, припремајући нам вечно спасење.
Владичице Богородице, тројеручном твојом Иконом хвали се
Хиландарска обитељ, имајући те за Игуманију, и њоме прима од тебе
сва добра; монаси Атонске Горе, земаљског винограда твојега,
прослављају те као добру наду свих хришћана и моћну заступницу свих
који ти вером прилазе.
Како да те ми, слуге твоје, Богородице, достојно похвалимо јер нас
тројеручном твојом Иконом, са превечним Младенцем, духовно
веселиш, и од свих беда милостиво спасаваш, и увек нам дарујеш оно
што је корисно.
Слава и сада, глас 8.
Вечно сакривена тајна откри се вољом Божјом и оваплоћењем
Једнога од Тројице, Пречиста Дјево! Тројеручну твоју Икону даровала
си Гори Атонској као покров и заштиту. Њоме украсила си многе православне земље, градове и породице. Токове чудеса и исцељења вернима изливаш њоме. Зато ти благодарно кличемо: Радуј се, станиште
неприступног Божанства и измирење наше са Богом, и од свих беда
избављење.
Велико славословље и отпуст
Јереј помазује братију светим јелејем и појемо самогласну стихиру
празника (стихиру коју хоће началствујући)
На литургији
Блажена од канона: песма 3. глас 8. и песма 6. глас 1.
По входу: тропар празника, Слава и сада, Кондак
Прокимен глас 3. песма Богородици: Велича душа моја Господа, и
обрадова се дух мој Богу Спасу мојем. (Лк.1,46-47)
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Стих: Што погледа на смерност слушкиње своје, јер гле од сада ће ме
звати блаженом сви нараштаји. (Лк. 1,48)
Апостол Јеврејима, зачало 320.
Алилуја, глас 8: Слушај кћери и види и приклони ухо твоје.
Стих: Лику твоме моле се богати људи.
Јеванђеље по Луки, зачало 54.
Причасни: Чашу спасења ћу примити, и име Господње призвати.
(Пс.115,4)

Овог месеца јула 12. дан
Служба светих мученика Прокла и Иларија и
преподобног оца нашег Михаила из Малеје
На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Свакакве сте муке претрпели, и заједно светле венце примили,
Иларије и Прокле, зато ваш светли празник са вером славимо, и усрдно
молимо да се молите за све нас.
Кидање тога тела си свети Прокле претрпео, надајући се слави
вечној, и светлости незалазној; У њој сада моли се да се просветимо и
ми, који тебе песмом славимо.
Као два светила, цео свет обасјавате зрацима чудеса, страдалници
Господњи Иларије и Прокле; ви мрачне страсти одгоните, зато вам
радосно певамо и ваш спомен славимо.
Ине стихире преподобног, глас 5.
Подобан: Преподобни оче..
Преподобни оче, од младости си ангелски живот монаха заволео, и
све лепоте света си мудро напустио, као сенку славе времене и
несталне, па си од ње утекао, али на славу божанску ниси заборавио,
одрекавши се веза телесних и земних, сада си у њеној заједници, и
стојиш пред светлошћу Трисунчаном, у блаженству сјаја Христовог;
њега моли и увек му се моли, да подари цркви слогу, а свету велику
милост.
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Преподобни оче, ти си светлост покајања, и светило свима у тами
очајања, незалазна звезда Даница, света и пречиста жеравица покајања,
свети бисер врлина, и светило милости, велики у молитвама, сирочади
и удовица заштита, правило цркве за углед, делатно светило уздржања,
Христа умоли, и Христу се увек моли, да подари цркви слогу, а свету
велику милост.
Преподобни оче, посвећен си још пре рођења, као и свети Јеремија,
јер твојој родитељки Мати Господња прорече, подарити тебе као плод,
који јој беше и дарован, али још из повоја јасно предсказан, јер си
примио одмах правац живота, тако си се од светске вреве склањао, и
живот у тиховању си заволео, њиме си и проживио, и као песак си
саборе таквих засадио, крај извора воде Духа Божијег.
Слава, глас 6.
Преподобни оче Михаило, по свој земљи се твоје учење пронело,
па си зато на небесима стекао плату за твоје подвиге. Војске демона си
разорио и до ангелских чинова си достигао, јер си њином животу
непорочно следио. Ти имаш смелост пред Христом Богом, зато измоли
мир душама нашим.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Гледајући свенепорочна Богородице, како на дрвету крста разапет
виси Живот наш, матерински си зајецала и нарицала: Сине мој и Боже
мој, спаси све који ти са љубављу поје.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8.
Мноштво монаха те поштује као свога
Михаиле, јер смо заиста научили да твојом
Блажен си јер си Христу служио, и демонску си
сабеседник ангела и заједничар преподобних и
њима моли Господу да помилује душе наше.

наставника, оче наш
стазом право идемо.
силу разоткрио. Ти си
праведних, зато се са

И сада, богородичан или крстобогородичан:
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста)
својевољно пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми
Чедо, чиме ти је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме
лиши тебе мога Чеда, највољенијега.
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Тропар, глас 8.
У теби је оче свакако спасена Боголикост, јер си примио крст и за
Христом следовао; делима си учио презирати тело, а желети за душу
више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобни Михаило се дух
твој радује.
На јутрењи
Један канон из Октоиха и два светима на 8;
Канон мученицима, дело Јосифово. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Тристати крејпкија рождејсја..
Душе тристотине моћних од Дјеве Рођени је без муке у дубину три
пута потопио, па се молим, да мојим умртвљеним телом, као
тимпаном, победничку песму теби запевам.
Сједињени са Богом, и божанским зрацима увек обасјани, храбри
страдалници, просветите моју душу, да опевам ваше свето и часно
страдање блажени, из срца смиреног.
Понела вас је жудња за небом, зато сте све красоте живота могли
напустити, жељом да се код Бога обожите, тако сте сву безбожну силу
савладали.
Запаљени огњем бого-стваралачке Тројице, паганске сте пламене
угасили потоцима ваше крви, светитељи, зато сте кишу исцелења
примили, којом и оперите и нечистоту наших страсти.
Живот без туге, небеску славу, рајско блаженство, духовну светлост,
и најлепшу радост сте, мученици, тражили, и зато сте страшне буре
храбро и одлучно претрпели.
Небеске војске се вашем трпљењу задивише, светитељи, батинању
тела и многоструким мукама, које сте мученици храбро и радосно
претрпели, али сте злобу демонску уништили.
Богородичан: Отров из ушију праматере Еве је Гаврило заиста
уклонио, када је теби речи „Радуј се“ јавио, јер си само ти недокучиво
и неизрециво родила Косиоца злобе змијине.
Ини канон преподобног, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
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Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Зрацима Духа си као муњом обасјан, а његовим надахнућем
испуњен, постао си блажени као свирала, зато мрак душе моје одагнај
и подари ми речи да те како доликује опевам.
Родитељску љубав си Створитељевој подчинио, а живот пролазни
за живот равно-ангелни, и лепоте света за истинску непролазну лепоту
Цара свих, зато сада у њој радосно благујеш.
Твојим светлим животом си постао пресветла зора Трисунчаног
светла са Истока, и лице целог света си обасјао, а таму греха си оче
твојим поукама разорио.
Богородичан: Ти си постала као клешта коју је из давнине Исаија
Духом предсказао, јер у своме телу носиш Пресвета Христа као жар
Божанства и ниси спаљена, мада у наручју носиш својом вољом
Сведржитеља.
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 светога као што
си ти, Човекољубче.
Премудрим и светим речима, ти си немудре изобличио, а
мрцварење тела си силом духа претрпео, Прокле блажени, мучениче
богонадахнути.
Када си разапет, безумник је без милости наредио да те одеру, али
ти си ка Богу поглед и наду своје душе управио, а он те је трпљењем
украсио.
Ломљење уда си светитељу јуначки претрпео, а својом крвљу си
Прокле пламен безбожија угасио, помогнут благодаћу Божијом.
Богородичан: Разреши ми Дјево окове зала, и вежи ме за љубав ка
Богу-Речи којег си родила, Свенепорочна, и спаси ме Владичице,
твојим молитвама.
Ини.
Ирмос: Утверждје в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
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основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Из душе си горчину земних сласти омрзнуо, а приземне склаве се
гнушао, и зато си појас светског чина својевољно скинуо, а над
царевима земним си Цара свих поштовао.
Од повоја си посвећен, и од утробе си изабран, јер је твојој часној
матери, Родитељка Христа обећала да те да, и као свети дар те је одмах
и примила.
Мирисом Духа си своју душу и срце очистио, а тело си гладовањем
сломио и Христа уселио, који је кроз тебе говорио, и ходећи си цео
свет замирисао.
Богородичан: У твоје тело Пречиста се Бог-Реч који је са Оцем на
престолу уселио и од твоје чисте крви се оваплотио, и рођењем је
природу од идоло-поштовања очистио, својом крвљу изливеном.
Кондак мученицима, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Засија као звезда Даница славно страдање мученика Прокла и
Иларија, озарујући нас светлошћу чудеса. Зато празнујемо вашу
успомену: молите Христа Бога, да спасе душе наше.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој спасе..
Дођите верни да много пострадале Иларија и славнога Прокла
сложно прославимо, јер су врага победили, а Христа величали, јер они
својим чудима маглу страсти одгоне, и просветљују вером све који им
долазе.
Слава, преподобног, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Као разумно јагње Христово, који је на испаши врлина преподобно
стадо Господње напасао, коме се и ангели задивише, одлучношћу је
посрамио демоне, међу људима је као бестелесан поживео, зато пред
Тројицом стоји достојно, и не престаје да молитвама управља стадо
своје, зато му певајмо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова,
свима који са љубављу славе спомен твој.
И сада, богородичан:
Упао сам у искушења замршена од видивих и невидивих
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противника, и снашла ме је бура безброј мојих грехова, али ка теби као
мојем топлом заступању и заклону и пристаништу доброте притичем
Пречиста, а ти моли усрдно безсемено Оваплоћенога из тебе за све
слуге твоје, који непрестано о теби поје, Богородице Пречиста, и моли
га увек да подари опроштај сагрешења свима, који се са вером клањају
Породу твоме.
Крстобогородичан:
Када је као јагње угледала на крсту Јагњета, Пастира и 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: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Твојим речима су следовали Прокле и јаки докази, јер си крвопију
спречио да иде даље докле не исповеди Христа као јединога Бога свих,
и као Бога увек постојећега.
Несавладивом смелошћу и храбро, ти си страдалниче Прокле пред
судијом стајао, и оваплоћење Избавитеља нашега громогласно проповедао, који је себе до лика слуге унизио.
Бестидни гонитељ је светима разне врсте мучења и сурову смрт
предочио, али видећи их неустрашиве, зачудио се, јер се своме поразу
није надао.
Богородичан: Смиловао си се Речи-Божија на дело твојих руку
пропало због преступа, и уселио се у тело Неискусобрачне, и дошао у
две природе, и путеве нетрулежи си обновио свима који те познаше.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
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Реку твога живота си духовно напајао дејством Духа Светога, јер си
горчину сласти одбацио, а божанском сладошћу се испунио, и њоме
непрестано напајан певаш: слава сили твојој Човекољубче.
Духовно обогаћен, ти си оче огањ искушења и пећ сласти потоцима
твојих суза као росом угасио, и неспаљен од њих се сачувао, а запаљен
љубављу ка Цару свих, ти си светске прохтеве увенуо.
Душом си за животом небеским чезнуо, и терет телесних жеља си
оче скинуо, тако си Тројици неклонуло служио, јер се јеси на Мојсејеву
нарав и живот Илије угледао, зато си Господа видео.
Богородичан: Најлепша си од свих мојих ближњих си Пречиста, тако
те је Син твој Владичице назвао, јер те је нашао као светију и од
природе ангела, зато је плашт тела од твоје чисте крви неизрециво
изаткао, и прославља све који њега славе.
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 Господе сила мученика и укрепљење, ти си Свети над светима, ти си и непоколебива стена свима који за тебе усрдно страдају.
Жудњом за обожењем си своју душу разгорео, али си зато палење
тела свећама претрпео, Прокле преблажени и дични.
Када си по наредби мучитеља паљен, узвикнуо си мучениче
Прокле: само се огња вечног бојим, и својевољно си у смрт отишао.
Богородичан: Ко може објаснити твоју свету тајну, о, Владичице
Богородице? Јер си ти неизрециво оваплотила Творца свих.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Дремањем у лености ниси твоје очи склапао, него си душу твоју
жељом за обожењем као жаоком ранио, и свеноћна молитвена стајања
си трпео, али тело ниси сном покрио.
Смирење ти је друг од младости било, светим делима и поукама си
душу просветио, а науком Лажљивога се ниси китио, него си смирено
покајање имао.
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Богородичан: Тебе је Бог-Реч украшену добротом и врлинама нашао и
као у красну палату се у твоје нетакнуто тело уселио, јер је хтео да се
из тебе неизмењен роди, да би лица верних украсио.
Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубињи морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.
Ни огањ, ни ране, ни звери, нити претња смрти, нису могли вас
храбри одвојити од чисте и непорочне љубави Божије.
Храброст ових мученика до крви превазилази законе похвале, јер
сам Господ њих слави и велича као своје угоднике.
Без потопа сте прешли пучину ужасних мука, и управили се ка
светом пристаништу код Христа, страдалници и мученици, и ка
непролазном блаженству.
Богородичан: Исаија у старини кликташе: Ево Дјева ће родити Ангела
Великог Савета, Емануила, Бога и Господа и Спаса душа наших.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Прохтеве си умртвио а душом оживео, и тако си силног Злобника
свезао, а његове сасуде одбацио, и жељне добра си стаништем врлина
твојим поукама начинио.
Леносно ћутање си из разума одагнао, а хлеб Живота си жељнима
изобилно и двоструко: и руком и устима твојим оче раздавао.
Талант науке Божије си нашао, и као свети си га хитро и
неизмерно умножио, да би глас твога Господара зачуо, који те је међу
добре позвао.
Богородичан: Мимо закона и без измене је Вишњи у теби Човеком и
телесан постао, и са људима поживео, и жељнима је узношење по
небеској стази показао.
Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
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Дебљину телесну си сасушио трудом и чистоту душе си уздигао
просвећењем, свети Михаиле, и показао си се као стан Свете Тројице:
њу јасно гледајући, блажени, моли се непрестано за све нас.
Икос:
Непомични стубе молитава, узвишени савршеном љубави, бездане
смирења, ти ниси узет у споредни део на висини, него где незалазно
Божанство јасно гледају херувими, и то у сјају гледаш блисташ се и
клањаш и славу најсветију примаш тамо обожен; Зато ти не можемо
певати достојно, и молимо опроштај, па заједно кличемо: моли оче
Михаило непрестано за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Авраамстији иногда в Вавилоње..
У давнини Аврамови потомци у Вавилону, пламен пећи надвладаше, и у песми овако певаху: благословен си Боже отаца наших.
Своја тела сте мученици на ране предали, из љубави ка оваплоћеноме Богу-Речи, а од њега сте праведно венце примили у рајској
лепоти.
Божанском светлошћу сте своје душе просветили, и са вером сте,
најхваљенији, кроз таму мука прошли, кличући: Боже отаца, благословен си.
Речима које као мед изливаш са твојих уста, блажени Прокле, напајаш божанским исцелењем све који певају: Боже отаца, благословен си.
Божијом помоћи си душу укрепио, и сваку врсту ужасних мука си
претрпео, кличући Иларије: Боже отаца, благословен си.
Богородичан: Узвишенија си од целог света, јер си родила Створитеља
свих, и остла си девствена и неокаљана, Благосло-вена, и једина увек
најславнија.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија огањ..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су
деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Примивши у срце семе Божијих заповести, ти си свети клас плода
више него стоструко и на хиљаде принео, монаштва које кличе:
благословен је Бог отаца наших.
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Твоја уста су постала сасуд Духа Пресветог, и напојила су језик
светом науком свима, који Тројици сложно кличу: благо-словен је Бог
отаца наших.
Богородичан: У твоје тело се мој Саздатељ бесемено уселио, и као Бог
у телу и као Човек је дошао, али не у две раздвојене ипостаси, нити је
мешање поднео, благословени Бог отаца наших.
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.
После много мука, свирепи противник те је предао стрељању, и
док су те стрелама свог исекли, ти си свехвални Прокле радосно душу
своју у руке Богу предао.
Твоје свето тело је мучениче многим стрелама изранављено, али је
тиме неизлечиво рањен бестелесни приотивник, који није певао:
благословите сва дела господња Господа.
Тебе су Иларије као камен по земљи ваљали и ломили, али си ти
обасјан зрацима благодати поломио тврђаву обмане певајући у сили:
благословите сва дела господња Господа.
Капи твоје крви су потекле, и огањ неверја угасиле, а верне напојиле, који певају непрестано: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Оваплоћени из твоје чисте крви, Бог Створитељ и
Саздатељ мој, Богородитељко Владичице, обновио је цео свет који
кличе: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Просветљеним разумом си недостижну лепоту Господњу, колико си
желео, у телу видео, а сада си прах оставио и у небеса се коначно
преселио, па стојиш пре лицем Тројице и кличеш: народи величајте
Господа у све векове.
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Светлији од злата и лепши од бисера ти је скупоцени венац
Владика предао, када си битку против демона завршио, па и царство
небеско, где блисташ оче јаче од сунца и кличеш: народи величајте
Господа у све векове.
О слатког ли твога језика којим си премудро уловио оне које је
Лаживи противник прогутао! Ти си их на светост изменио, и бројем их
као песак научинио, па кличеш непрестано: свештеници благосиљајте
а народи величајте Господа у све векове.
Богородичан: Само си ти Дјево родила Бога Животодавца, и оживила
усмрћене општом жаоком Змије, зато усрдно моли Бога да умири олује
страсти свима који са љубављу кличу: свеште-ници благосиљајте а
народи величајте Господа у све векове.
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.
Ево заблистао је сјајни, свети и изузетни спомен мученика, и сву
земљу обасјао, мрак злобе уклонио, облак са душа одагнао, и благодат
исцелења излио.
Као две духовне груди, које изливају млеко, тако ви мученици
напајате срца и горчину патњи одгоните, а страсти тешке исцељујете,
зато вас достојно славимо.
Изливањем ваше свете крви свој плашт сте зацрвенили, и њега као
украс носите и са Христом заувек царујете, јединим Царем и Богом
нашим, и молите се за цео свет.
Земља је благословена вашом крвљу и полагањем моштију, а црква
првенаца блиста Духом Светим, и у њој ви као мученици се са
мученицима молите за цео свет.
Богородичан: Пречиста, твоје тело беше станиште Светлости, Владичице, који се из тебе у телу видивом јавио, и свима у тами засветлио,
зато тебе са вером славимо.
Ини.
Ирмос: Усташисја 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.
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Данас је цео свет дошао и проповеда име свето Христово, и твој
свети и славни спомен прославља, јер си ти цео свет небесним учинио,
и монашким поукама обасјао, да се угледају на чинове ангела.
Твоја чуда су као муње обасјала све крајеве света, а твој гроб
излива исцелења свима који ти се са вером моле, тебе има небо, а
земља сенку твога тела, које си уздржањем и пре гроба у прах
претворио.
Приземни разум не може схватити оностану пресветлу и
неизрециву Тројичну светлост, коју си сада примио, и у којој си
обожен, зато помени блажени све који те славе, јер стојиш пред Светом
Тројицом.
Богородичан: Због дрвета знања отпали смо од божанског живота, а ти
си родила Христа Бога као дрво живота, који је из адових мрачних
насеља изводи и у неодузиви живот уводи све који теби певају.
Светилен
Подобан: Небо звјездами..
Желећи живот ангелски, удаљио си се Михаило од свих лепота
светских, и уселио се у дворе заповести Господњих, и са ангелима се
веселиш.
Богородичан:
Ти си Богородице узрочница добара од Бога целом свету, зато га и
сада га учини милостивим, и благонаклоним за спасење свих.
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Месеца јула 13. дан
Спомен сабора светог архангела Гаврила;
Спомен преподобног оца нешег Стефана Саваита.

На Господи воззвах.., стихире архангела, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Превечни Разум је начинио као другу светлост тебе Гаврило, у
заједници са Богом, да просветиш цео свет, и да нам откријеш
божанску и заиста велику тајну, о оваплоћењу у телу девствене Онога
који је бестелесан, како је постао Човеком да спасе човека.
Стојиш пред престолем Трусунчаног Божанства, и обилно блисташ
божанском светлошћу, коју нам отуда стално шаљеш, свима на земљи
па се зато радују и хвале те, а ти их магле страсти избави, и обасјај и
просветли, Гаврило архистратиже, молитвени-че за душе наше.
Обори намере Агарјана, јер против твога стада често наваљују, заустави
поделе у цркви, укроти буру превеликих искушења, избави од невоља и
несрећа, све који те са љубављу славе, и прибегавају под твоје окриље,
Гаврило архистратиже, молитвениче за душе наше.
Ине стихире преподобном, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Богоносни оче Стефане, ти си душу укрепио светлим богопознањем, гнев си свој спутавао, прохтеве си целомудријем уклањао, а
правдом си душу снажио, побожношћу се управљао, дивну кочију
врлина си начинио, и у њој си радосно ка небеској висини узишао,
светитељу славни.
Богогласни оче Стефане, богословљем си разум просветио, а
ревност си оче преподобни као копље имао, против хулних јеретика;
жељан си оче блажени рајску храну, и заједнице са њом се удостојио,
јер стојиш пред престолем Цара свих, и Сведржитељем.
Богоречити оче Стефане, уздржањем си разум свакако ограничио,
и ка Створитељу га управљао, у тиховању далеко од светске вреве
живео, и метеж одбацио, чистоту душе си премудри оче сачувао, жудећи
искрено за Крајњим, оче богомудри и преподобни.
Слава, глас 6.
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Дело Византијево.
Радујте се са нама све војске ангела, јер се ваш вођа и наш
заступник, велики архистратиг, овога дана у своме светом храму чудно
јавља и освештва га, зато му како доликује певајмо и кличимо: закрили
нас твојим крилима, велики архангеле Гаврило.
И сада, богородичан или крстобогородичан:
Када те је Свечиста угледала на крсту разапетога, матерински се
заплакала и нарицала: Сине мој и Боже мој! Најслађе чедо моје, зашто
трпиш срамно страдање?
На стиховње из Октоиха.
Слава и сада, глас 8.
Дело Јована Монаха.
Архистратиже, војсковођо и бранитељу, и први вођа ангела,
ослободи од сваке невоље, туге, патње и тешких грехова, све који ти са
вером певају и моле тебе славни, јер као духован Духовнога гледаш, и
обасјан си недоступним светлом славе Владике, а он је човекољубиво
ради нас, тело од Дјеве примио, јер је хтео да спасе човечанство.
Тропар, глас 4.
Војсковођо Небеских Војски, непрестано те молимо ми недостојни,
да нас твојим молитвама заштитиш као заклоном крила твоје
непропадиве славе. Чувај нас који падамо на колена и усрдно вапимо:
избави нас од беда као поглавар Вишњих Сила.
На јутрењи
Један канон из Октоиха са ирмосем на 4
и архангела на 6; 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.
Ти си као светиљка у духовној и божанској заједници са првом
Светлости, зато те молим архангеле господњи: твојим молитвама
просвети мој разум, да бих те опевао.
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Начинимо данас радосно свети сабор, и прославимо првога од
бестелесних умова, јер је неизрециву радост јавио, о Богу који је по
доброти у свет дошао.
Тебе као великог заступника код Бога и бедем и тврђаву Гаврило
имамо, сви који те волимо и који те хвалимо, јер се од кушања и
повреда змије избављамо.
Богородичан: Тебе је као чисту и свенепорочну Гаврило угледао, и
весело узвикнуо: радуј се Неискусобрачна, људима спасење, а ангелима
похвало и славље.
Ини канон преподобног Стефана на 4; Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
у дубину послао, тако је оваплоћени (Бог) Реч зло греха целог
света истребио, и најславнији Господ се славно прославио.
За твоје поуке преблажени оче, као дужно уздарје ти плетемо и
приносимо венац похвале, а ти буди милостив, и твојим молитвама ми
подари духовну благодат.
Душегубне навале страсти, савладао си, оче, наоружан богомудрим
знањем, и постао си знаменит богогласник, кротак и смирен, и овенчан
Стефане премудрим и духовним поукама.
Богопознањем и делима благодати си свето себе украсио,
богоречити оче Стефане, желећи венце славе Христове, и у твојој нади
ниси, пребажени, погрешио.
Ти си богоносни целомудрије увек држао, и највећу кротост и
смирење, којима си узвишен, као и твојим подвизима, делима и
виђењима, кроз која си себе радосно принео, и венац неувели примио.
Богородичан: Постала си, Свенепорочна, узвишенија од свега створеног,
и видивог и невидивог, јер си Створитеља родила, који је хтео да се
оваплоти из твога тела, њега смело моли, да спасе све који ти поје.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
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Као духован, ти си Гавриле заиста у заједници Светла духовног, и
духовно обасјан, ти си постао као друго светило, које телесне људе
увек просветљује, који те славе.
Велики међу ангелима ти си достојен великог позива: да нам
велику тајну откријеш, којом се уздижемо са земље ка највећој висини,
сви који те много славимо.
Јави се са небеса свима који те увек са љубављу чекамо, и заустави
буру искушења и невоља која се диже против нас, о, Гавриле
архистратиже.
Богородичан: Јављајући од вечности сакривену тајну, млада Дјево, теби
је тада Гаврило овако кликтао: радуј се Божија палато, у коју се он
уселио да људе обожи, јер је Милосрдан.
Ини.
Ирмос: Процвела јест пустиња..
Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, (раније)
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Целом свету си твојим животом заблистао, Стефане, као јарко
сунце, зато просвети и све који ти са вером и љубављу долазе.
Твоје поуке оче преподобни, су обасјале све стране света, и као
светило си заблистао оче богоносни, у цркви Христовој; у њој се и срце
моје утврдило.
Не поробљену страстима и телесним жељама си сачувао своју душу,
богоносни и свети Стефане, зато те сада како доликује хвалимо.
Богородичан: Чистотом си постала као крин, Владичице, и у сред трња
си заблистла зарацима твога девства, Богородице Пречиста.
Кондак, глас 2.
На Небу гледаш славу Божију и на земљу с висине подајеш
благодат, поглавару анђела, мудри Гаврило, служитељу Божије славе и
божански заштитниче света. Спаси и сачувај оне оји ти кличу: буди
нам помоћник и нико нам ништа неће моћи.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Први си међу бестелесним служитељима, јер је чудна и превечна
тајна само теби наређена и поверена, славни Гавриле, о неизрецивом
рођењу из Пресвет Дјеве; а ти си је поздравио са „Радуј се обрадована“
зато тебе како доликује верни са весељем увек славимо.
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Слава, преподобног Стефана, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Пример твога живота заиста свима просветљује кораке, оче
Стефане, који се вером угледају на тебе, зато те са љубављу увек славе,
а ти их спасавај твојим молитвама од сваке невоље, и моли благога
Христа, преподобни, блажени и дични оче.
И сада, богородичан:
Као необрађена лоза Дјево, ти си нам најлепши Грозд уродила,
који свима весели и душе и тела, зато тебе као узрок добара увек
славимо, и са ангелом ти кличемо: радуј се благодатна.
Крстобогородичан:
Видећи тебе Христе на крсту разапетога и мртвога, твоја
неискусобрачна и пречиста Мати је матерински плакала и говорила:
како ти је, Сине мој, узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор?
А толиких се твојих дарова насладио! Зато плачући певам о твом
божанском снисхођењу.
Песма 4.
Ирмос: Неизследниј Божији совјет..
Неиспитиву Божију намеру ради оваплоћења тебе Вишњег (Бога),
пророк Авакум је предсказао, и овако ускликнуо: слава сили
твојој Господе.
Стојећи уз Божанство, ти си Гавриле дични у давнини просветио
си Данила пророка и јавио му што је било за разум недокучиво.
Као огњено биће ми те блатним устима радосно хвалимо, а ти нас
избави од огња који гори заувек, твојим светим заступањем Гавриле.
Јаче од сунца блисташ одевен у свету одећу недоступне славе
архитратиже, и као служитељ стојиш радосно пред небеским Царем.
Богородичан: Тебе, Свенепорочна, је Гаврило духом сву најчистијом
спознао, и кличе ти и јавља: радуј се од клетве избављење, и праотаца
позивање.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
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Ти си Стефане постао венац монашва, јер си врлинама као драгим
камењем окићен, и постао си, оче блажени, прави украс побожности.
Божију вољу си, оче богоносни, испуњавао, а он те је зато
дарованим венцем украсио, и тако си вечну славу стекао, оче свечасни.
Твоја нарав је добра, и лик благ, преподобни Стефане, а тако си и
поживео, зато си свима доступан постао, светитељу свеблажени.
Богородичан: Ева ми је оставила као плод смртност, а ти си Пречиста
родивши Живот Ипостасни одмах оно укинула, зато ти кличемо: радуј
се Увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Ужасошасја всјаческаја..
Све је у страху од божанске славе твоје, а ти неискусобрачна
Дјево, имала си у себи над свима Бога, и родила си безлетнога
Сина, и свима који ти певају мир си подарила.
Од Превечног Разума просветљен постао си друго светило, па са
безброј ангелске војске кличеш: Свети је Отац створитељ, и Син
сабеспочетни, и Дух сапретолни.
Твој изглед је огњени а лепота дивна, па сваку душу очарава,
велика је твоја слава Гавриле велики, војводо светих бестелесних, и
свима си украс који ти верно певају.
Када те је у давнини видео свештеник Захарија, где стојиш у време
кађења, и да му се обраћаш, није веровао твојој чудној вести, коју си
му јавио, Гавриле архистратиже.
Богородичан: Ти си прави освештани храм, Свенепорочна, јер си на
глас Гаврила архангела родила Пресветога Бога, који на светима почива,
и све освештава, и од греха узбавља.
Ини.
Ирмос: Ходатај Богу и человјеком..
Божији заступник био си људима, Христе Боже, и ти нас Владико
приводиш Оцу твоме, као извору светлости, и тобом се избављамо
из мрака незнања.
Жудњом за бестрастијем си, богоносни Стефане, навале страсти
угасио, а речима и делима си, оче, жеље своје душе просветио.
Чистог срца си духовне списе начинио, Стефане богоречити, а
речима и делима си сабрао духовно благо, оче преподобни.
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Дубину премудрости си Стефане истражио и успео да нађеш шта
ти је требало, јер си, оче блажени, подвизима духовност као бисер
скупоцени стекао.
Богородичан: Ево, у тело си Богородице наизрециво примила Христа
Бога, као што је предсказао Исаија, и мимо природе си га Богородитељко родила.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије..
Богом умудрени, ходите да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо и од ње рођенога Бога
прославимо.
Језици људи на земљи не могу прославити тебе, као духа сјајног
и небеског, јер си пресветло обасјан, светлошћу божан-ском,
надразумном и неизрецивом.
Као веома светли зрак Сунца, вођо огњених служитеља, твојим
светлим молбама ка Владики, избави од страсти све који ти певају.
Твојим молитвама ка Творцу свих, разори, архангеле, безбожничке
намере, а веру православну утврди, и заустави црквене расколе.
Богородичан: Ти си Пречиста, свете речи Гаврила послушала, и
беспочетнога Бог-Реч телом родила, да цео свет избави од неверја.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Постао си, оче Стефане, пресветло светило целог света, јер
обасјаваш светлошћу твојих поука, све који ти са вером и љубављу
притичу.
Твој је живот блажен био, јер си оче Стефане чула успавао, и
удаљио се од метежа овог света, а Богу се приближио.
Као је леп и красан венац којим си сада овенчан премудри
Стефане, јер си врлинама крунисан и над страстима си царевао, оче
изузетни.
Богородичан: Изнад природе си родила и заувек девствена остала, а
показала си нам у личности истинито Божанство Сина и Бога твога.
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Кондак, глас 2.
Подобан: Твердија..
Архистратиже Божији, служитељу божанске славе, наставниче људи
и начелниче бестелесних сила. Моли од Бога оно што је корисно за нас,
и велику милост, као војсковођа бестелесних сила.
Икос:
Казао си Бесмртни Човекољубче, у Светом Писму, да је велика
радост ангела на небесима за једног човека који се покаје, зато се ми
који смо у безакоњу, осмељујемо да те увек молимо, Једини безгрешни
познаваоче срдаца, да се као Благи смилујеш и низпошаљеш нама
недостојнима покајање, Владико, који дајеш праштање, јер те за све
нас моли архистратиг бестелесних сила.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Не послужише творевини више него Саздатељу, Богом умудрени,
па опасност од огња храбро победише, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен си.
Рођење Јована ти си, славни, у давнини Захарији јавио, док је
унутар светога храма стајао и Богу Избавитељу певао: најопеванији
Господе и Боже отаца наших, благословен си.
Предивна је лепота твога храма, Гавриле, и пресветло освештава душе
верних, и заповеда им да певају: најопеванији Господе и Боже отаца
наших, благословен си.
Просветљен у светој заједници Прве Светлости, ти си заиста виђен као
друга светлост, па просветљујеш све који увек певају: најопеванији
Господе и Боже отаца наших, благословен си.
Богородичан: Послан је архистратиг Гаврило да ти јави радост, Дјево
и Мати Пречиста, и тиме је туга престала, а клетва је неплодна
постала, и благослов је заувек процвао вернима.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније..
Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
Зато је Он благословен и највише прослављен.
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Миришу оче преподобни речи твојих поука, и блистају благодаћу
Духа, јер си славио Једно Божанство у Три Лица, и оваплоћеноме БогуРечи си појао, и тиме си и нама, оче блажени, замирисао.
Чисте савести и душе, ти си, оче богомудри, светло живот прошао,
и чистотом тела и сјајем девства си изузетни принос Свевидећем и
Сведржитељу постао.
Наука твоја је сољу зачињена, а твој живот блистајући благодаћу,
оче блажени, показао се светим, зато си у небеским обитељима
настањен радосно, и смело сада стојиш пред Христом.
Богородичан: Управљај мојим животом Пречиста, и управи га у твоје
најтише пристаниште, јер си родила Бога извор добара, који свима
вернима дарује, од изобиља своје доброте.
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.
Светим песмама ти свети људи певају весело, јер ти си оваплоћење
свеузроног Бога-Речи, ради нас и од нас, архангеле Дјеви јавио, што је
надразумно и неизрециво, зато тебе у векове славимо.
Са првим и великим Разумом си, архантеле, духовно сједињен, и
твојим огњеним устима певаш песму дивну, коју певају све војске
ангела: Господу појте његова дела, и величајте га у све векове.
Сав светом побожношћу украшен, ти пролазиш кроз небеса и по земљи,
испуњујући свету вољу Христа Бога свих, војводо ангела, Гавриле,
лепото оних који те увек хвале.
Бог-Реч желећи да се испостасно, телом, сједини са људима, узео је
тебе да пођеш испред и припремиш свету палату, о, свети Гавриле! А
ти си кликтао: Господу појте, и величајте га у све векове.
Богородичан: Опевајмо благословену Дјеву, као дивни Царев престо,
као узвишенију од целог света, као једину која је Надсушном дала биће
Човека, који је људе обожио, сједињењем светим, и неизрецивим и
чудним рођењем.
Ини.
Ирмос: Пешч иногда огњеннаја..
У давнини пећ вавилонска пламен раздељиваше и Божијом
наредбом Халдејце спалила, а верне у њојзи ороси када појаху:
благословите сва дела господња Господа.
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Венац побожности је Христос Животодавац на твоју главу
положио, Стефане са венцем имењаче, јер си и делима и вером
заблистао и кликтао си: благословите сва дела господња Господа.
Све чулно си занемарио, оче преблаги, и душом чистом се Првом
разуму приближио, због светлог живота си Стефане венац примио и
кличеш: благословите сва дела господња Господа.
Са великом жудњом си, оче блажени, истражио свети живот Саве
богоносног, и на његов светли живот се, оче прехвални, угледао, и тако
си заиста, његов изузетни ученик постао.
Богородичан: Дух нестрадални се у твоме телу сјединио са душом
човека, Пречиста, и Надвремени је у земном телу времен постао, зато
тебе Богородице са вером и љубављу славимо.
Песма 9.
Ирмос: Всјак земнородниј..
Свако на земљи рођени нека се радује Духом просвећен, и нека
празнује бестелесних бића свет, славећи свети празник Богоматере,
и нека кличу: радуј се најблаженија Богородице Пречиста и
Увекдјево.
Ти стојиш пред престолем Благодати, и блисташ у сјају надразумном,
свети и обожен и светлог изгледа, и просветљујеш све који те са вером
славе, Гавриле, свети архистратиже.
Ти си као небо светим сјајем украшен и као звезда, и као војвода
држиш у рукама скиптар пресветли, и пролазиш по свој земљи и вољу
Владике увек чиниш, а верне од великих зала избављаш.
Умири велику олују неверника, која се увек подиже против твога
народа, и прекини црквене расколе, а твојим појцима даруј од греха
избављење, владарима подари победе, Гавриле, твојим усрдним
заступањем.
Предивна и преславна двојице: Маихаиле и Гавриле, ви стојите пред
престолем Божанске славе, зато свима молите опроштај грехова и од
злих навика ослобођење, јер сте наши заступници, и јер сте доброти
Владике у свему погодни.
Богородичан: Рођеним из тебе је светлост благодати свима заблистала,
и све под сунцем обасјала, а вођу таме погубила, Богородитељко
Пречиста, похвало ангела, и свих људи спасење, зато те хвале
непрестаним песмама.
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Ини.
Ирмос: Безначална Родитеља Син..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Пречасни Стефане, сада у чистоти благујеш и примаш храну
надразумну, тамо где сабори светих код Бога ликују, а ти оче блажени,
заступај сада све који те славе и код себе их доведи.
Радосно си прешао код коначно Жељенога, у једино право блаженство, и највећу лепоту, у живот који збиља никада не стари, и у
светлост незалазну, оче Стефане богоносни.
Као сунце блисташ саборима монаштва, јер си њима од малих ногу
посвећен, и као зраке шириш врлине твога живота, преслатки Стефане,
богоносни оче преподобни.
Богородичан. Из даљине су прозорљивим очима провидели пророци, и
тебе предсказали, да ћеш бити Мати Створитеља свега, и Господара
свих, зато тебе Свеопевана исповедамо као Богородицу.
Светилен
Подобан: Посјетил ни..
Архистратиже Божији, под твојим окриљем твојих крила војујемо,
а ти ме огради када ти притичем, и на изласку из овог живота ме
избави тешког истјазавања, и спаси ме твојим молитвама.
Богородичан:
Бог нам је дао тебе Пречиста, као уточиште, силу, и као
помоћницу, у свим нашим невољама и несрећама, а ти нас од наших
искушења избављај.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 5.
Тамо архангеле где твоја благодат осени, одатле се прогони сила
ђавоља, јер не подноси да гледа твоју светлост, отпали Деница, зао те
молимо: његове огњене стреле којима нас погађа, угаси твојим
заступањем, и избављај нас од његових саблазни, достојно хваљени
Гавриле архистратиже.
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И сада, богородичан или крстобогородичан:
Гледајући у давнини Јагње и Сина свога на крсту распетога, Дјева
и Мати и свеблажена Невеста, је плакала и нарицала: Тешко мени Сине
мој, како умиреш, када си по природи Бог бесмртни?
На литургији
Блажена из Октоиха на 4; и архангела, песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље
своје пламеном огњеним. (Пс. 103,4)
Стих: Благосиљај душо моја Господа. Господе Боже мој, узвеличао се
јеси веома. (Пс.103,1)
Апостол Јеврејима, зачало 315.
Алилуја, глас 5. Хвалите Га сви анђели његови, хвалите Га све силе
његове. (Пс.148,2)
Стих: Јер Он рече и постадоше, Он заповеди и саздаше се. (Пс.148,5)
Еванђеље по Луки, зачало 51.
Причастен: Који чиниш анђеле своје духовима, и служитеље своје
пламеном огњеним. (Пс.103,4)
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Месеца јула 14. дан
Спомен светог апостола Акиле

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Велики Павле, апостоле богомудри, као сунце целог света, послао
је тебе блажени, као светли зрак у васељену, да сјајем твоје проповеди
просветлиш све, који су из давнине у ноћи неверја који чамили.
Твоје чисто срце, богоречити Акило, се заиста светло показало, јер
је светлим зрацима Божанскога Духа богато обасјано, и тако си велику
таму јелинског многобожја, божанском силом разорио.
Сви који твоме храму притичу и у њему се са вером теби Акило
моле, избављају се од сваке муке, беде и невоље, твојим светим
молитвама, и код Бога свештеним заступањем.
Слава, и сада, богородичан или крстобогородичан:
Крај крста си Чиста Мајко стајала и дуготрпљење Сина твога и Бога
гледала, па си кроз плач говорила: Тешко мени Чедо најслађе! Зар треба
овако неправедно да пострадаш Речи Божија, да би човечанство спасао?
Тропар, глас 3.
Апостоле свети Акило моли милостивога Бога, да опроштај грехова
дарује душама нашим.
На јутрењи
Два канона из Октоиха и један апостолу. Дело Јосифово. Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Грјадите људије..
Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио и
људе провео и из египатског ропства извео и тако се прославио.
Светога Акилу опевајмо светим песмама, и ускликнимо: његовим
молитвама, Милосрдни, спаси све, јер си Преблаг.
Целог себе си начинио светлим стаништем Духа, апостоле блажени, и
обасјан његовим зрацима, све си у тами просветлио.
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Вољом Христовом си, богоблажени, своју вољу оградио, а намере
неверника си оборио, а када си пострадао, све си идолске храмове си
разорио.
Богородичан: На своју реч си, Пречиста, Бога-Реч у своме телу зачела,
а он је речју својом све створио, зато ти, богорадована, светим речима
певамо.
Песма 3.
Ирмос: Утверди нас в тебје Господи..
Утврди нас у теби Господе, као што си (крсним) дрветом грех
умртвио и страх твој усади у срца нас који ти појимо.
За Богом си, апостоле славни, као преподобан жудео, и његову
свету вољу си као јединог Владике и Цара, искреним срцем испунио.
Помоћу часног и Божанског Духа, Акило прехвални, ти си силу
злога оборио, мада си, светитељу, хабро и пострадао.
Твојим чистим срцем си славу Господњу сагледао, и са њом се
потпуно сјединио, када си, блажени апостоле, из привременог живота
у вечни прешао.
Богородичан: Једини Чисти и једини Господ је тебе, као једину
Чистију од целог света познао, и зато се од твога чистог тела,
Најнепорочнија, оваплотио.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Павлове речи су ти душу обасјале, Акило блажени, и као сунце си
заблистао светлошћу богопознања; венац мучнички си за веру себи
исплео, и зато изливаш реке исцелења свима који са вером славе твој
спомен, апостоле блажени.
Слава и сада, богородичан:
Ја сам у бурама и олујама страсти демонских, а тебе Пречиста усрдно
призивам, да не презреш мене беднога да не пропаднем, јер си бездан
Милосрђа родила, а сем тебе другу наду немам, па да не будем радост
и подсмех демонима, зато што се у тебе уздам, јер ти можеш све што
хоћеш, као Мати Бога свих постојећих.
Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, на крсту разапето Јагње којег је бесемено
145

MINEJ JUL
родила, како је копљем прободен, тугом је као стрелом рањена, и паћенички је јаукала и нарицала: каква је ово нова тајна? Зашто умиреш,
једини Господаре живота? Ипак васкрсни, и палога праоца подигни.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи..
Чуо сам Господе глас о твоме промислу и прославих те, једини
Човекољубче.
Уснуле које је Злобни у сну неверја успавао, ти си их, Акило, ка
светлости праве вере си пробудио.
Светим смирењем наоружан Акило, ти си гордост и свирепост
Противнога оборио.
Свето си за Христа пострадао, и крв своју пролио, као свештеник
и сведок страдања његовог.
Богородичан: Тебе називамо Владичице Богородице, као духовну
палату и Царев узвишени престо.
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.
Слатке поуке увек изливаш светитељу мудри, и душе огрубеле и
огорчане обманом идолском ти их вером сладиш, као свештенослужитељ, Акило прехвални.
Твоје похвале је, уистину, богоречити Лука записао, као ученик светога
Павла, и свети пратиоц његов, и твоје поуке о светој вери.
Као сјајну звезду, која зраке шири, срео си светог Павла чије си свете
поуке као зраке примио, и сам си светлост постао.
Богородичан: Мати и слушкиња Христа, ради нас оваплоћенога, била
си, зато га увек усрдно моли да се спасемо сви, који тебе као Пречисту
Богородицу исповедамо.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Благодат се излила у твоја уста, светитељу блажени, зато те је
благословио Господ свих, у векове, Акило, богонадахнути.
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Твоја молитва је разрешење од разних патњи, и грешнима на
очишћење, богоносни Акило, блажени.
Твоја путовања су била света, јер су ка Богу водила, и као вођа си
залутале изводио на стазе спасења.
Богородичан: Господарицом те називамо Свенепорочна Дјево, јер си
Бога, даваоца добара родила, зато све који ти певају, од искушења увек
избављај.
Кондак, глас 4.
Као велико сунце Црква те је стекла, славни Акило: светлошћу твога
учења, просвећујеш оне који те верно поштују, Господњи апостоле.
Песма 7.
Ирмос: Образу златому на поље Деирје..
Златноме идолу на пољу Деиру се клањаху, а твоја три дечака
немарише за ту безбожничку наредбу и зато бачени усред огња
орошени појаху: Благословен си Боже отаца наших.
Изаткао си себи непропадиву одежду Светим Духом, и сав си био
украшен, а обнажио си демона, и које је он обнажио, ти си Алико
оденуо у одећу светлу и у светлост спасења.
Народ бедан и напаћен духовном глади, ти си дични Акило хлебом
науке богопознања нахранио, и учинио их у заједници небеске трпезе,
јер си био побожан свештенослужитељ.
Твоме светом храму притичу и здравље примају, и од страсти се
ослобађају, а од белести исцељују, сви који ти са љубављу певају Акило
прехвални и кличу: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: На почетку је Адам умртвљен смртоносним јелом, а ти
Дјево када си родила Живот наш, Адама си оживила, зато теби као
узрочници добара певамо и кличемо: благословена си ти која си Бога
телом родила.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњеннују ко отроком..
Бога, који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа, и величајте га
у све векове.
Као ученик живиш Акило на небесима радосно са светим ученицима, служитељима и очевидцима Бога-Речи, и обожен си светињом,
зато помињи увек све, који те са вером и љубављу славимо.
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Потоци твога зноја изливају свима нам реке светих чудеса,
апостоле, и потоке страсти заувек исушују, а војске Варалице у њима
потапају.
Преласком у небеса си заувек обожен, јер си Богу близак својом
душом, и сав си светлост, јер си се одрекао тела, па видиш оно што
виде ангели, Акило славни, Христов свештеномучениче.
Богородичан: У телу си зачела Бога узрочника свега, и стварно
узвишенијег од свега на свету, који је ради нас постао попут нас, а ти
си га родила Најнепорочнија, зато га моли за све који те песмом славе.
Песма 9.
Ирмос: От Бога Бога Слова..
Бог Реч беше од Бога по неизрецивој мудрости и дође да обнови
Адама, који је због јела у тешку пропаст пао; (Богочовек) се од
свете Дјеве ради нас неизрециво оваплотио, зато њега верни
једнодушно песмама величајмо.
Тебе Акило, окупљени, светим песмама сложно прослав-љамо, као
свети и часни сасуд Бога-Речи, и његовог премудрог проповедника,
утврђење наше вере и светило целог света.
Ти си лаж уништавао, и био учитеља народима, и свети страдалник
за Спаситеља и суграђан и мештан светих ангела, Акило богоречити, па
са њима умоли Владику, да спасе душе наше.
Тебе смо Акило спознали као Павловог ученика, и право светило
целог света, као свештеног мученика, који идоле уништава и у веру
Божију уводи, зато те богомудри светитељу побожно прослављамо.
Твој пресветли празник заблистао је целом свету, и као сунце
обасјава душе свих који ти побожно певају, зато се сада моли блажени,
да очишћење греха добију и трајни мир, и за све велику милост.
Богородичан: Тебе је, Дјево и Мати Најнепорочнија, пророк унапред
видео као сјајни свећник, Светлости, која је из Светлости засијала, и
зрацима свога неизрецивог Божанства обилно обасјао све раније
помрачене.
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Месеца јула 15. дан
Спомен светих мученика Кирика и Јулите;

На Господи воззвах.., стихире, глас 4.
Подобан: Јако добља..
Малоумног мучитеља, си својим зрелим разумом и незрелим
телом, мучениче Криче храбро посрамио, зато те је на суђењу много
мучио, и још на смрт предао, али ти си на живот без старења мислио,
и орошен својом крвљу у њега ушао, неограниченог временом.
Као родни виноград, духовно заливан, тако си Јулито славна из
твога тела си изникла Кирика, и довела на жртву, где је мучењем
измуљан; са њиме изливаш вино покајања, које весели срца свима, што
са вером славе спомен ваш.
Стављена си на ране и кидање тела, и све то си заиста претрпела,
дична, и својим очима гледала смрт свога сина, и тако си Јулито кроз
двоструке муке прошла, зато ти је Првоподвижник даровао двоструке
врнце, јер он страдалима даје моћну победу.
Слава, глас 6.
Дођите и видите сви, чудан и предиван призор: јер дал ико виде
детенце од три године да посрами мучитеља? О, каквог ли чуда! Мајку
је сисао и њојзи говорио: небој се мати моја од мука опаког господара
света, јер Христос је сила свима који верују у њега.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Тридневен..
Народ безакони, без правде те је на дрво крста приковао, и док је
то Дјева и Чиста Мати твоја Спаситељу гледала, као што Симеон
прорече, у срце је рањена.
На стиховње стихире из Октоиха
Слава, глас 8.
Трогодишњак је Тројицу проповедао, и сисајући млеко је матер
храбрио: О, мати моја, док ти плачеш, са висине Створитељ гледа и
спасава душе наше.
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И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан:Что вас наречем..
Не могу издржати Чедо да те гледам на дрвету (крста) уснулог, јер
си свима бодрост подарио, да би онима давно сном погибељним
уснулима због преступа и плода божанску и спасоносну бодрост
поклонио. Дјева је плакала и тако говорила, а ми је величамо.
Тропар, глас 4.
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 чији је акростих: Певам о храбром Кирику и његовој родитељки. Дело Јосифа. 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.
Проповедали сте Бога-Реч, од Оца рођенога, а од Матере
оваплоћенога, и својим страдањем и смрћу сте постали сведоци његови.
Славна мученица као сјајни месец, заједно са Кириком као сунцем
којег је родила, цео свет су просветили зрацима чудеса.
Пролазно си за непролазно заменила, и носећи на рукама твога
сина, са њиме си ђавољу обману безбожних помрачила.
Ти си Јулито од славнога рода, али си мучењем и многим
страдањима постала кћерка Цара бесмртнога.
Богородичан: Због тебе је смрт опустошена, и адова жаока уништена,
Мати Пречиста, јер си бесмртнога Владику смртног телом родила.
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.
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Небеских двораца, блиставог покоја, и вечне славе сте се удостојили мученици славни, јер сте својим патњама жаоку ђавољу уништили.
Био си попут дивног птића целомудрене голубице, славни Кириче,
и успротивио се варалици, који ти је дошао са ласкањем, у намери да
тебе непобедивога покраде.
Горду змију која је зинула на небо и хвалила се да ће све на земљи
уништити, незлобиво дете је крсним оружијем потпуно победило и
уништило.
Богородичан: Бог-Реч који је свему биће дао није Очева недра
напустио, када се Пречиста, у твоје непорочно тело уселио и неизмењен телесан постао, и као Вечан је људе обожио.
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Са Господем имењаче и страдалче, постао си прави победник, када си
са матером постарадао, Кириче славни; пут своје вере си завршио и
постао нам охрабрење у вери, јер си силу врага победио, и са небеса
венац примио са твојом славном матером, зато Христа молите, да се
спасу сви који славе ваш спомен.
Слава и сада, богородичан:
Ја сам у бурама и олујама страсти демонских, а тебе Пречиста усрдно
призивам, да не презреш мене беднога да не пропаднем, јер си бездан
Милосрђа родила, а сем тебе другу наду немам, па да не будем радост
и подсмех демонима, зато што се у тебе уздам, јер ти можеш све што
хоћеш, као Мати Бога свих постојећих.
Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, на крсту разапето Јагње којег је бесемено
родила, како је копљем прободен, тугом је као стрелом рањена, и паћенички је јаукала и нарицала: каква је ово нова тајна? Зашто умиреш,
једини Господаре живота? Ипак васкрсни, и палога праоца подигни.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Мада си мучениче био млад телесно, али си узрастао духом, јер си
вођу злих уништио, који је злочин начинио.
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Ти си мученице Јулито као родна лоза, изникла грозд, заиста
дивнога Кирика, који је кроз муке као вино сладости излио.
Самилосно је гледала, дична Јулита, као на своје јагње и мученика,
како се усрдно жртвује.
Богородичан: У надприродном рађању из тебе Пречиста, измењени су
закони природе, јер си Створитеља надразумно и неизрециво родила.
Песма 5.
Ирмос: Вскују мја отринул..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Када је твоје тело кидано и мрвљено светитељко, ти си трулежно
и земно скинула, а оденула се у одежду коју од Дјеве је Јединородни
тело понео, и у њу људе оденуо и обожио.
Мада су те, славна мученице, обнажили телесно, ти си превазишла
си телесни стид, а врага који је Еву давно обнажио, својим јуначким
трпљењем си у вечни стид оденула, Јулито.
Када ти је глава посечена, ти си мученице главу змије уништила;
и без богатства си остала, али си небеско благо наследила, и непролазно царство са свима мученицима, Јулито прехвална.
Богородичан: Од тебе је Пречиста Божији Бог-Реч тело примио, свесно
и са душом, и по милосрђу је Човеком постао, и мене обожио, јер сам
због мога преступа одбачен био, а ти га моли да се сви спасемо.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Ови прехвални су кроз неизмерне муке, као кроз немирну воду,
препловили, крстом као кормилом, и у тихо пристаниште су доспели,
а рекама своје крви су невидивог фараона потопили.
Радује се град Иконија, који те је васпитао, а дичи се твојим
светим споменом и Тарс, Јулито, јер си муке у њему завршила са
твојим сином, и венаца победе се удостојила.
Многоструке муке си занемарила, и постала као грлица прекрасна,
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јер си са својим птићем узлетела, и изнад свих замки змије прелетела,
и у обитељима небеским си свето починула, свехвална.
Богородичан: Твојим молитвама, као српом који сече у корену, посеци,
млада Дјево, зле намере душе моје, и учини је родном, молим те, јер
си родила Створитеља, Бога и Спаситеља свих.
Кондак, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Христомученица Јулита по обећању носи Киријака храбро на подвиг, и
веселећи се, клицаше: Христос је похвала мученика!
Икос:
Просвети моју душу Христе, светлошћу твојих заповести, да бих
могао ове свете опевати, и њине подвиге испричати, Јер који језик
може испричати страдања која су претрпели? Зато ти се клањам
Човекољубче, да подариш орпоштај мојој бедној души, и да ми даш
времена за покајање, јер си својевољно тело примио, да све уведеш у
вечни живот, који су страдалници добили, и непрестано певају:
Христос је похвала мученика.
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.
Палицама су безаконици твоје тело, Јулито богомудра, ломили, али
снагу твоје воље нису поломили, је си крст Христов као жезал држала.
Крвљу као кишом, погасише страдалници Христови огањ безбожија, кличући усрдно: благословен си Господе Боже у векове.
Носећи у наручју чедо које си родила, тако си мученице пред
судију изашла, и двоструки подвиг храбро завршила, кличући: благословен си Господе Боже у векове.
Богородичан: Следујући твојим речима, славимо те сви, млада Дјево,
јер си блаженога Бога Мати постала, а он је све који у њега верују
учинио блаженима.
Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху: Благословите сва дела господња Господа.
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Као светле звезде на своду цркве су заиста постали, и земљу
чиудесима обасјавају, зато се данас побожно славе од свих, ови који
Христу у векове певају.
Као младу грану Богом засађеног корена, носиш твога светог сина,
мученице богомудра; ти си усахла вртове неверја, зато кличеш са сином
и говориш: тебе величамо Христе у векове.
Као младица носиш прекрасно младо Јулито, Кирика славног, као живе
жртве од два јагњета заблисталих, за Жртвованог из највећег милосрђа.
Богородичан: Бог-Реч се из твоје пречисте крви оваплотио млада
Дјево, јер се смиловао на нас неразумне у телесним страстима, и
богопознањем нас је обожио Пречиста, зато га величамо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Натапан благодаћу Божанскога Духа, кивот ових славних страдалника доноси исцелења, дођите који празнујете и захватите и посвећујте
душе, и од болести се очистите, а Даваоца добара величајте.
Ви сте као ружа изникла у долини и као крин мирисни, као свети
изданци раја, заиста ширите миомир, и душе верних светим мирисом
веселите.
Мученичке ране су вам украси, мученици, и постали сте налик
ангелима, јер пред Богом стојите, венцем победе светло украшени, и
молите очишћење грехова свима који вас славе.
Ова мученице је као јагње која носи као јагње сина, и сред вукова је
неповређено прошла, и у небески тор се уселила; њиним сталним
молитвама Господе спаси нас све, који славимо њин свети спомен.
Богородичан: Просвети моју душу заслепелу и намучену страстима, јер
си ти двери Светлости, и избави ме од несрећа, невоља и туге, да те
славим, јер си нада и тврђава верних.
Светилен из Октоиха
Слава
Подобан: Жени услишите..
Радуј се и весели се и свечано слави граде Иконија, јер је из тебе
заблистала два светила превелика: побожни Кирик и славна Јулита, јер
су за веру пострадали и венац славе добили.
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И сада, богородичан:
Теби певамо као Матери и Дјеви, јер си ти Бога свих у телу носила;
О његовом ипостасном и без измене оваплоћењу проповедамо, а тебе
као истиниту Владарку и Богородицу исповедамо, јер се због тебе
спасавамо.
На хвалитним стихире на 4, глас 1. Самогласно.
Дело Германово.
Храброг страдалника и сведока вере, и његову побожну матер,
достојно похвалимо, јер су они трпељиво пострадали, и вођу злобе
силом крста храбро оборили, зато су венце од Бога, првог Подвижника,
примили, и смело га моле непрестано, да спасе све, који са вером славе
њино свето страдање. (два пута)
Глас 2.
Још од повоја си испуњен благодаћу, и имао веру оседелих, у
твојим подвизима и твојој победи, мучениче Кириче, зато се моли са
твојом матером Христу Богу, да подари мир целом свету, јер ти си
велики исповедник Тројице.
Међу мученицима си се појавио као дете, али се и вером као
одрастао показао, због тога те је свехвални, беспочетни Бог-Реч примио,
а ти се ниси од огња безаконика уплашио, зато са својом матером моли
свога Творца, да као Спаситељ избави душе наше.
Слава, глас 2.
Дело Византијево.
Дођите верни и окупимо се са похвалама, да овенчамо двоје светих,
који су славу Тројице одржали, а идолску превару и намере мучитеља
су својим ногама погазили, зато их похвалимо верни, кличимо и
рецимо: Радуј се Јулито свечасна, јер си немоћ женску одбацила и
мушки се подвизавала; Радуј се Кириче сваблажени, јер мада телом
трогодишњак, ти си најлукавијег противника оборио; Радујте се јер сте
наша похвала и слава, свих који славимо ваше свето страдање, и сада
вас молимо: да увек молите Господа свих, да целом свету подари мир,
а душама нашим велику милост.
И сада, богородичан, или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
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саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.
Дело Анатолијево.
Радуј се, украшавај и весели граде Иконија, јер је из тебе изникао
славни плод, Јулита прекрасна и врлинска мученица, и из ње имењак
Кирик и свето чедо, ови су све замке мучитеља храбро уништили, а
венце победе достојно примили, и народу проповедали, да се клањају
Пресветој Тројици; зато и ми смело кличимо Христу Богу нашем, који
је њих прославио, да умири свет и спасе душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и Пастира
на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој вољени,
зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти Речи
Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв излио
Владико?
На литургији
Блажена из Октоиха и мученицима песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Коринћанима, зачало 154. од половине.
Алилуја, глас 7: Из уста деце и одојчади, начинио си себи хвалу.
(пс.8,3)
Стих: Господе, Господе наш, како је дивно Име Твоје по свој земљи.
(пс.8,2)
Еванђеље по Луки, зачало 51. од половине.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца јула 16. дан
Спомен светог свештеномученика Атиногена и десет његових
ученика;
Спомен светих отаца шест васељенских сабора
(њихова служба је писана иза службе светог Атиногена)

На Господ воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Атиноген славни, одевен у свету одежду свештенства, својом крви
ју је још светијом учинио, и тако је у небеску цркву ушао, и
Свевидећем се јавио, да му у заједници свете светлости служи са
духовним војскама, зато га славимо.
Атиноген премудри, привео је Христу чету верних страдалника,
који су много пострадали и трку завршили, са њима је победио
најлукавијега, и примљен је у сабор мученика, и обожен са њима, и
моли се стално за нас, који увек њихов спомен славимо.
Десеторица богоизабраних ученика, испосничким подвигом су
страсне прохтеве победили, пострадали су и змију умртвили, јер су
свету силу добили, од свог светог учитеља Атиногена; ради њиних
молитава спаси нас Милостиви, јер се на тебе Преблагог увек надамо.
Слава и сада, богородичан, глас и подобан тај исти.
Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила, само
сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље и
радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва неуснулог
и огња вечнога, Мати Христа Бога.
Крстобогородичан, 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.
На јутрењи
Канон, чији је акростих: Певаћу Христе о слави твојих страдалника.
Дело Јосифа. Глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
Са војскама небеским се сада радујеш, светитељу дични и
мучениче, зато спасавај све који ти са вером певају.
Чето светих страдалника, ви сте вером у Владику вођени, и тако сте
саборе безбожника разорили.
Као жртва непорочна, жртвован си богоблажени, јер си себе кроз
огањ мука Богу принео, а све његове вере ради.
Богородичан: Надразумно си родила, Неискусобрачна, превеч-нога БогРеч, који је телесан од твоје крви постао.
Песма 3.
Ирмос: Утверди наш ум и сердца..
Утврди нашу душу и срце, јер си речју небеса утврдио, да ти
певамо и да те славимо, на спасење душа наших.
Атиноген мученик и јерарх, неразоривом љубављу ка Богу, разорио
је опасне намере демона, и са својим ученицима се славе удостојио.
Противникове стреле и жаоке се отупише од трпељивог противљења ових светих, који обасјавају душе свих својим светлим сјајем.
Затезајући чврстим ременима, безумник их је немилице кидао, и
рањавао без престанка, али није поколебао веру њину, и неизрециву
њину храброст.
Богородичан: Постала си Богородице узвишенија од херувима и
серафима, јер си само ти примила у тело своје несместивог Бога, зато
тебе сви верни у песмама славимо.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Најпре си уздржањем душу очистио, а затим кроз страдање, и
савршеном душом си Богу угодио, и био си богоносни и јерарх и
мученик; Ти си чету ученика привео Владици, и са њима га молиш,
славни, усрдно за све нас.
Слава и сада, богородичан:
Чиста, свенепорочна и Неискусомужна, само си ти надвременог Сина
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и Реч Божију у времену родила, зато га моли са светима и часним
патријарсима, мученицима, пророцима и преподобнима, да нам подари
очишћење и велику милост.
Крстобогородичан:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи, смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Душом уздигнути изнад свега, и жељом за обожењем, ови побожни
се нису уплашили страшних рана телесних.
Као богоугодни Христов проповедник, и непорочан свештеномученик, Атиноген се удостојио Божије благодати.
Певајући о оваплоћеном Богу-Речи, мученици су претрпели и ране
и смрт, и у бесмртност су прешли.
Богородичан: Истог по сили и сапрестолног са Родитељем, и од
искони постојећег си оваплотила, Најнепорочнија, који се по своме
милосрђу сјединио са земнима.
Песма 5.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи спаси ни..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Безстрастијем си дични мучениче зауставио прохтеве твога тела, а
страдањем си постао налик Нестрадалном.
Својим предходним светим поукама, Атиноген славни је привео
Владики чету ученика.
Творац светлости је учинио светлим твој спомен, и испуњава твоје
молитве, за све који ти притичу.
Богородичан: Верујемо Пресвета да си и Матер и Дјева, и сложно те
славимо, и побожно прослављамо.
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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.
Назив мученика је добио Атиноген, а са њиме се овенчала и чета
његових ученика, али су најпре кроз испосништво демонске замке
победили.
Владика Христос је светлим учинио свети спомен твој, испунивши
твоју молитву код њега блажени светитељу, а јелен ти је своје чедо
довео, по вољи Божијој.
Постао си оче дични као рај духовни, а у сред тебе дрво живота,
јер ти својим светим цветовима миришиш свима.
Богородичан: Као духовни ковчег, имала си Законодавца, и као свећник
златни, ти си Светлост родила, и као чокот незаливан ти си Богородице,
грозд Живота принела.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Следио си Владикине речи и као пастир добри положио си душу
твоју за овце Христове, свештеномучениче Атиногене. Зато те хвалимо
са десет ученика твојих, који са тобом пострадаше, страхом Божијим и
твојим учењем вођени. Њему угодивши, Владика нас венча живоначалном десницом: моли те га за све нас.
Песма 7.
Ирмос: Халдејскаја пешч..
Огњем ужарена халдејска пећ, беше Духом орошена због Божијег
присуства, зато деца певаху: благословен си Боже отаца наших.
Потоцима твоје крви пламен преваре си угасио, а огњем твојих
подвига си коров злобе спалио, кличући мучениче блажени: благословен
је Бог отаца наших.
Телесне прохтеве су подвигом уздржања уништили, а служење
идолима су потоцима своје крви укинули, зато нека се славе ови
мученици као војници Христови.
Ни кидање тела, ни разне муке, ни наредба безаконика да вам главе
посеку, нису вас поколебали преподобно-мученици, јер сте као стубови
остали непомични.
160

DAN 16.
Богородичан: Кроз тебе смо избављени од старе прародитељске
пропасти, зато ти кличемо „радуј се“ и са вером славимо Избавитеља
који нас је кроз тебе избавио из трулежи.
Песма 8.
Ирмос: Богоглаголивији отроци..
Богоречити младићи у пећи су са огњем пламен савладали и
певали: благословите дела господња Господа.
Надајући се обожењу светлом Бижијим, Атиноген је дубоку таму
идолске преваре разорио, и сам је светлост постао.
Чете ангела, мученика, светитеља и преподобних, се радују на
празник ових светих страдалника и славе Господа.
Убројан си, светитељу, у стадо мученика, са својих десет ученика,
јер си са њима на муке пошао, и са њима те верно славимо.
Богородичан: Моли Пречиста Бога-Реч, за нас који ти са вером певамо,
јер си га, Богородитељко Маријо, неизрециво родила.
Песма 9.
Ирмос: Пројављенноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Ево светлог дана мученика, који блиста благодаћу, и божанском
светлошћу обасјава срца верних, зато дођите да захватимо просветлење.
Као чиста жртва, и као безазлени јагањци, приведени су ови
мученици, ради нас Жртвованоме, од њега су венце победе примили,
као од Првог подвижника.
Твоје патње страдалниче, изливају сладост, и уклањају сваку
горчину страсти свима, који са вером притичу твоме храму, и твој
спасоносни празник светкују.
Богородичан: На рукама носиш Бога који носи цео свет, и храниш
храниоца, Пречиста, а он је постао попут нас, зато га моли, да народу
твоме подари избављење од свих несрећа.
Нека се зна, да ако се догоди недеља баш у 16. јули, пева се
служба Светих отаца, у ту недељу;
Ако се 16. јули догоди у среду или уторак, пева се служба у недељу
предходну;
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Ако се 16. јули догоди у четвртак, пева се њихова служба у
наредну недељу.

Спомен отаца првих шест васељенских сабора
(служба светога који је тога дана по реду пева се на повечерју)
У суботу
На малој вечерњи
Стихире васкрсне и Богородици, по обичају;
На великој вечерњи
После уобичајеног псалма,
певамо Блажен муж.. целу катизму;
На Господи воззвах.., стихире васкрсне 4; и отаца 6; Глас 6.
Подобан: Отчајаннаја..
Пре звезде Данице и пре свих векова, родио се јеси из Оца без
матере, али те је Арије сматрао творевином а не Богом, и дрско и
безумно је мешао тебе Творца са творевином, и тако је у себи огањ
вечни нанео, али сабор у Никеји те је исповедио Господе, као Сина
Божијег, са Оцем и Духом сапрестолног.
(два пута)
Раздерану ризу и покидану псећим чељустима, мудро сте свети оци
зашили, јер нисте могли Христову наготу гледати, као ни Син и Јафет
у давнини очеву; ви сте посрамили неразумнога Арија, са гневом истог
имена, и његове истомишљенике.
(два пута)
Присталице Македонија, Несторија, Евтихија, Диоскора, Аполинарија, Савелија и Севира, дошли су као вукови у овчијим кожама, али ви
сте као добри пастири, ове далеко од стада Спасова одагнали, и наге
без овчијих кожа, ове трипут клете отерали, зато вас славимо. (два
пута)
Слава, глас 6. Самогласно
Прохвалимо данас богоносне оце, као трубе Духа, јер су посред
цркве сложно певали песму богословља, о Тројици као Бићу и
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Божанству неизменивом, као бранитеље православља који су оборили
Арија, јер се увек моле Господу, да помилује душе наше.
И сада, богогородичан од првих (догматик), владајућег гласа.
Вход, прокимен дана и три Чтенија.
Читање из Књиге постања (гл.14,14-20)
Када Аврам чу да му је заробљен синовац, наоружа слуге своје,
триста осамнаест, који се родише у његовој кући, и пође у потјеру до
Дана. Онде разредивши своје удари на њих ноћу са слугама својим, и
разби их, и отјера их до Ховала, који је на лијево од Дамаска, И
поврати све благо; поврати и Лота синовца својега с благом његовијем,
и жене и људе. А цар Содомски изиде му на сусрет кад се врати
разбивши Ходологомора и цареве што бијаху с њим, у долину Савину,
које је сада долина царева.
А Мелхиседек цар Салимски изнесе хљеб и вино; а он бијаше
свештеник Бога вишњега. И благослови га говорећи: благословен да је
Аврам Богу вишњему, чије је небо и земља! И благословен да је Бог
вишњи, који предаде непријатеље твоје у руке твоје.
Читање из Књиге поновљених закона (гл.1,8-17)
У дане оне рече Мојсеј синовима Израиљевим: Ето, дао сам вам
земљу, уђите у њу, и узмите земљу, за коју се заклео Господ оцима
вашим, Авраму, Исаку и Јакову, да ће им је дати и сјемену њихову након
њих. И рекох вам онда говорећи: не могу вас носити сам. Господ Бог
ваш умножио вас је, и ето вас данас има много као звијезда небеских.
Господ Бог отаца ваших да вас умножи још тисућу пута више, и да вас
благослови као што вам је казао. Како бих ја сам носио муке ваше,
бремена ваша и распре ваше? Дајте из племена својих људе мудре и
вјеште и познате да вам их поставим за старјешине. Тада ми
одговористе и рекосте: добро је да се учини што си казао. Тада узевши
старјешине од племена ваших, људе мудре и познате, поставих вам их
за старјешине, за тисућнике и стотинаре и педесетаре и десетаре и
управитеље по племенима вашим.И заповједих онда судијама вашим
говорећи: саслушавајте распре међу браћом својом и судите право
између човјека и брата његова и између дошљака који је с њим. Не
гледајте ко је ко на суду, саслушајте и малога и великога, не бојте се
никога, јер је суд Божији.
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Читање из Књиге поновљених закона (гл.10,14-21)
У дане оне рече Мојсеј синовима Израиљевим: Гле, Господа је
Бога твојега небо, и небо над небесима, земља, и све што је на њој.
Али само твоји оци омиљеше Господу, и изабра семе њихово након
њих, вас између свијех народа, као што се види данас. Зато обрежите
срце своје, и немојте више бити тврдоврати. Јер је Господ Бог ваш Бог
над боговима и господар над господарима, Бог велики, силни и
страшни, који не гледа ко је ко нити прима поклона; Даје правицу
сироти и удовици; и љуби дошљака дајући му хљеб и одијело. Љубите
дакле дошљака, јер сте били дошљаци у земљи Мисирској. Бој се
Господа Бога својега, њему служи и њега се држи, и његовијем се
именом куни. Он је хвала твоја и он је Бог твој, који тебе ради учини
велике и страшне ствари, које видјеше очи твоје.
На литији стихира храма.
Слава, глас 3.
Постали сте свети оци, свима познати чувари апостолских предања,
Свету Тројицу сте славно као Јединосушну проповедали, а Аријеву хулу
сте саборно оборили, са њиме сте и Македонија духоборца изобличили,
а Несторија, Евтихија Диоскора и безглавога Савелија сте осудили, зато
се молите да се од њине преваре избавимо, и да неокаљан живот и
добру веру сачувамо.
И сада, богородичан (од већих): Без сјемене от божественнаго..
Без семена си од Духа Светога, а по вољи Очевој зачела Сина Божијег,
који је од Оца без матере пре свих векова, а ради нас је без оца из тебе
постао, и телом си га родила, и као дојенче га млеком хранила, зато не
престај да се молиш, да се избаве од невоља душе наше.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.
Данас молитвени спомен богоносних отаца из целог света у светлом
граду Никеји сабраних на православни сабор, ми побожно и са вером
празнујемо. Јер су они злога Арија безбожно учење правоверно
оборили, а њега из католичанске саборне цркве изагнали. Јасно су о
Сину Божијем јединосушном и сапостојећем, који постоји пре свих
векова све научили, и у исповедању символа вере тачно и побожно то
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изложили. Зато и ми следујући њиним божанским уредбама тврдо
верујемо и служимо са Оцем Сину и Духу Свесветом, Тројици
Јединосушној у Једном Божанству.
И сада, богородичан (од већих): Призри на мољенија..
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.
На благосиљању хлебова, тропар Богородице Дјево (два пута) и
Тропар Оцима, глас 8:
Препрослављен јеси Христе Боже наш, као светила на земљи си оце
наше утврдио, и њима ка истинитој вери све нас упућујеш,
Многомилостиви слава теби. (један пут)
На Јутрењу
На Бог Господ тропар васкрсан, два пута, Слава.. Отаца,
И сада..богородичан васкрсан: 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 пказао, 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.
После катизми сједални из Октоиха;
Канон васкрсан са ирмосем на 4; Богородици на 2;
и Оцима на 8; Дело светог патријарха васељенског кир Германа.
Глас 6.
Песма 1.
Ирмос: Јако по суху..
Као по сувом пешачио је Израиљ по бездану стопама и видео свога
прогонитеља фараона како се утапа и песму победничку Богу
певаше и кликташе.
Из Никеје као са неба, на све стране загрмеше науком о Богу-Речи
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живога Оца, и његове противнике као громом побише, зато
прослављајмо наше свете оце.
Зао дух духобораца је Христос Светим Духом из цркве далеко
изгнао, силом сабора отаца, који се по други пут сакупио.
Обману христо-противника Несторија је изагнао Кирило, начелник
сабора, који је јасно Дјеву Марију исповедао као Пречисту Матер Бога.
Богородичан: Родила си Пречиста Христа, као једнога од несаздане
Тројице, њега у две природе и две воље, који је кроз тебе сјединио
људе с ангелима.
Други канон светих Отаца, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Сабор православних отаца окупљених стварно због Евтиха,
Спаситеља је проповедао, да се јавио и у свету поживео двострук
природом али неразделан, по учењу светог оца Кирила.
На окупу шестотридесет светих људи, Евтихову обману и Севирову
јерес су оборили, и установили се да пева овако: проповедамо Христа
у две природе, следујући учењу блаженог Кирила.
Ко не исповеда Христа као Реч Очеву, у два дејства и две природе,
нека анатема буде, тако је четврти сабор светих отаца сложно
проповедао, зато их сви прославимо.
Богородичан: О теби су најсветије говорила сва поколења, јер си БогаРеч у своје тело примила, и остајеш чиста Маријо Богородице, зато те
сви славимо као нашу заступницу пред Богом.
Катавасија: Отведрзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јакоже ти..
Нема светог као што си ти Господе, Боже мој, подигни снагу твојих
верних Благи и утврди нас на камену исповедања тебе.
Безумни Арије постао је поклоник творевине, а Македоније исто
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због лажне науке, у паклу су огњеном и једнаким мукама са јелинским
идолопоклоницима.
Седам сабора светих отаца су, Христе, цркву обасјали, као
седмоструко светло, а таму обмане су прогнали далеко.
Твоје стадо, Речи Божија, разједала је шуга разноврсних јеретика, али
су пастири твоје разумне овце својом науком од тога излечили.
Богородичан: Родила си Пречиста Једнога од Тројице, који је у две
природе и две воље; његовој се светој икони клањамо и благодаћу
испуњујемо.
Ини.
Ирмос: Утверждеј в начаље небеса..
У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама
основао; на камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер
нема светијег од тебе једини Човекољубче.
Који су пришли науци бестидног Севира, пуној смртног отрова,
заувек су посрамљени и сви од цркве одлучени, као вукови и дивљи
пси.
Верни прослављачи Створитеља свега и Спаса, славимо га у две
природе, две воље и два дејства, али се обмане Севира сасвим
одрецимо.
Четврти сабог православних отаца се окупио да се јасно одрекне
несрећних превара Севира и Јакова, а са њима и Диоскора и Теодосија.
Богородичан: Постала си Богородице узвишенија и од херувима и од
серафима, јер си само ти примила несместивог Бога, у твоје тело,
Неокаљана, зато те Пречиста сви верни песмама славимо.
Кондак и икос васкрсан.
Затим
Сједален отаца, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Блажени и богоречити оци, ви сте заиста постали на целом свету
најсветлија светила Христове истине, ви сте јереси хулне и брбљиве
исушили, а огњене смутње кривоверних погасили, зато се молите да се
спасемо, јер сте светитељи Христови. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у страстима
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природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти ка животу
непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија славимо, као
што си и прорекла.
Песма 4.
Ирмос: Христос моја сила Бог и Господ..
Христос је моја сила, Бог и Господ, тако часна Црква божански
певајући кличе, чисто учећи и Господа празнујући.
Противници твоји и мрзитељи су се Спасе узбунили, и главе своје
на кратко време подигли, али су одмах и оборени, не трпећи гласове
труба духовних.
Из Оца су Син и Дух као два Сунца од једног Сунца, двоструко
обасјани, они су сабеспочетни и несаздани, и обојици је узрок само
Бог-Отац, тако верујемо.
Седам су духова који су починули на Христу, рече Исаија, тако је
и Христос са Оцем и Божанским Духом починуо на седам сабора.
Богородичан: Родила си Бога који је тело понео, од твоје чисте крви
Пречиста млада Дјево, њега, двоструког природом а у једној Ипостаси,
оци проповедаше.
Ини.
Ирмос: Ти моја крјепост Господи..
Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си
моја радост; ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато
ти са пророком Авакумом кличем: слава сили твојој Човекољубче.
Реци нам безумни и сујетни Севире, како говориш о Бићу
сложеном и беспочетном, о светлости и Речи Очевој, и Сину, једно
говориш, а друго биће замишљаш, да Бог-Реч није тело ни једно биће,
него двоструко, бедниче.
Учитељ и првојерарх Александрије, исповедао је јасно једно биће
Бога-Речи, оваплоћенога у природи човека, али без икакве измене и
мешања, са две природе и две воље, и тако је православно поучавао нас
који верујемо тако.
Верујмо сви верни у две несливене природе Христове, а неверје
Евтиха и безумнога Диоскора одмах погазимо, и следујмо одредбама
светих отаца, и казивањима Кирила светог.
Богородичан: Ти си као херувимска носиљка, Богомати Пречиста, ти
си и дом и станиште Речи Очеве и Бога, јер се из твога Пречистог
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крила у тело оденуо, и тако се из тебе у две природе оваплотио; теби
се клањамо а њега непрестано славимо.
Песма 5.
Ирмос: Божијим свјетом..
Твојом божанском светлошћу озари нам душе Благи, јер од јутра
ти се са љубављу молимо, да те познамо Речи Божија као
истинскога Бога који из мрака греховног нас призива.
Као света лоза Христова из Египта пренета, тако су свети оци
праћком сабора, далеко одагнали звер и мрачног и ужасног душегубца
који нас од почетка гуташе.
Божанским и Трисветлим сјајем, свети оцу су свој разум
просветили, и Христа Господа су као једнога од Тројице проповедали,
двоструког по вољи и природи.
Тројичан: О, Тројицо, на небеској висини, свети оци су као серафими
цркву небеском учинили, и трисвету песму су теби сложно појали, о
твоме Божанству, Једном али и Тројичном.
Богородичан: Постала си Мати и слушкиња Сина твога, Пречиста, који
је из тебе, мада је пре тебе, као Створитељ твој; Њега у две природе
спознасмо, у једној Ипостаси Бога-Речи.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
О, Севире преступниче, не сливај зло Христове природе, јер су сви
свештени и блажени учитељи, о две природе а једном лицу Христовом
учили, и тако свима објаснили.
Очева Реч, мада стварно беспочетни, примио је човекову природу
јер је као човекољубив, желео да се смилује на нас пропале, зато њега
проповедам, да има две природе и две воље.
Четврти је сабор оборио науку хулитеља Севира и Диоскора, а
објавио као исправну науку у свитку Леонта, предстојника римскога, о
две природе Спаситељеве, несечено јављене.
Богородичан: Ти Пречиста имаш материнску смелост код твога Сина,
зато те молимо: као и он брини о нама, јер ми хришћани само тебе
приводимо Владики, да нас милостиво очисти.
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Песма 6.
Ирмос: Житејскоје море..
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом пристаништу твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави
из пропасти живот мој.
Давид је давно опевао и говорио, да Господ и Бог богова, долази
са истока, па све до краја и запада, а васељенски сабори отаца га
одредише.
Као седам стубова твоје цркве, Владико, утврдила је Премудрост
Божија, у седам сабора светих отаца, и сачуваше је непоколебану од
сваке јереси.
Нека стид покрије лица Евтиха, и Диоскора, јер су сливали природе
Христове, јер он није само у привиду, него је стварно природу земних
примио и обожио.
Богородичан: Нека оде Несторије у јеврејске мрачне саборе, и нека
одсече хулни језик, јер је Бога родила Дјева Марија, телеснога попут
нас.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
Две Кирилове посланице на сабор давно послане, синкелу који је
владао на истоку, изобличују Севирову обману, а Христа побожно
проповедају.
Кирило проповеда Христа са две природе и два дејства, а
неразумног Севира јерес одсеца, зато сви у Кириловој науци остајмо.
Богородичан: Тебе Дјеву Пречисту и преславну, Богородитељко Маријо,
ми православни заиста проповедамо, а бестидна уста Несторија и
зловерног Диоскора затварамо.
Кондак, глас 8.
Подобан: Јако начатки..
Проповедање Апостола, Оци догмата, у Цркви сте једину веру
запечатили, јер сте одећу истине носили, исткану од Богословља са
Неба, уздижући и славећи велику тајну побожности.
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Икос:
Чујмо цркву Божију како узвишено проповеда и кличе: ко је жедан
нека дође мени, и нека пије из чаше коју држим, јер је то чаша
Премудрости, ово је пиће истинске науке коју сам захватила, па
изливам не воду препирке, него исповедања; њу пије садашњи Израиљ,
и види Бога како се овако јавља: видите видите, да сам ја, и не мењам
се; Ја сам Бог први и последњи, и сем мене нема другога; Ко се њиме
причешћује заситиће се и велику тајну побожности похвалиће.
Песма 7.
Ирмос: Росодатељнују убо пешч..
Росоносном је учинио ангел пећ преподобним дечацима, а Халдејце
је спалила наредба Божија, и нагнала мучитеља да поји: Благословен си Боже отаца наших.
Вавилонску змију је у давнини Данило поразио, а молитвама отаца
распукла се опака египатска змија, то је Арије који је гутао стадо
Христово.
Неопростиво је безбожни вук Македоније хулио на Духа и нападао
га, који је људе обожио, а све верне је бањом крштења у прву лепоту
вратио.
Диоскор, Евтих, Севир и Левиатам су Тројицу сливали, а Христове
природе мешали, и духовним мешањем су Свету Тројицу дрско вређали.
Богородичан: Твој телесни лик Владико часно поштујемо, и твоје
Матере, и светих твојих, јер поштовање давано на прави начин прелази
на прво-лик.
Ини.
Ирмос: Божија снисхожденија..
Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су
деца у пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала:
благословен си Боже отаца наших.
Исповедамо Христа у две природе и дејства, несливене и
неизмењене, и тако превару Севирову побеђујемо, јер је Христос у телу
примио и прертрпео страдања, и кличемо њему: благословен си Боже
отаца наших.
Верујемо да је исти на дрвету крста, и у недрима Бога-Оца, да је
он Бог сједињен са телом, и у гробу и на висини небеској, зато му
сложно певамо и кличемо: благословен си Боже отаца наших.
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Арија који унижава, сече и умањује Бога, а одмах и његовог
истомишљеника Савелија, као противнике Тројице, сви верни одбацимо, и Тројици кличимо: благословен си Боже отаца наших.
Тројичан: Господа свих, као једног и јединородног Сина су оци
православно проповедали, и ми га јављамо, и твога јединог Духа што
исходи, правог, срасленог и увек сапостојећег.
Песма 8.
Ирмос: Из пламене преподобним..
Из пламена си росу преподобним источио и жртву праведнога водом
запалио, и све чиниш Христе само ако хоћеш и тебе преузносимо
у све векове.
Као из једног корена богоизникли изданци, токо су Син и Дух
заблистали, а Отац је једини узрочник, надвремен и исте славе са овим
надвременима Лицима.
Из духовне суштине надвремено си заблистао, јединосушна Речи са
Оцем и Духом, али ради нас се јеси уселио у времено и земно тело
једине Богородице.
Седам сабора окупљених и светих отаца су као стреле огњем Духа
запаљене, проболе у смрзнута срца противника и јеретика, и на
погибао их предадоше.
Богородичан: Када лице јединога Христа славимо, ми његове природе
не мешамо и не сједињујемо, јер је један и исти као Личност али је
раздвојен природом, Дјево, твој Син и Створитељ.
Ини.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј..
Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против
побожних младића, а они видећи да су јачом силом спасени,
Творцу и Избавитељу појаху: Децо благословите, свештеници му
певајте, а људи га величајте у све векове.
Нека се застиде сва лица и нека се затворе уста која не проповедају
Христа у две природе, несечено и неизмењено и несливено, као јединог
Сина, а ми православни га прославимо, јер Христос на оба начина и
делује и хоће, али не као два лица него у две природе.
Који носе назив Јакова празнослова и себи то име узимају,
одговорите им: ако се ви у његово име у давнини крстисте, због тога
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заиста од благодати одпадосте, и својом вољом са тим варалицом и ви
бестидни сте.
У Халкидону четврти сабор је опаке: Диоскора, Евтиха и Севира
оборио, и њину трновиту обману је сасвим одсекао од цркве Христа и
Владике, јер сливаху природе Спаситеља, зато и све налик њима
одбацујемо.
Тројичан: Трисветла је али јединствена светлост Божанства која сија
од Једног, Триипостасног Бића, зато певајмо беспочетном Родитељу,
заједно са Очевом Речју, и сацарујућем и једино-сушном Духу и рецимо:
децо благословите, свештеници певајте му, а народи величајте Бога у
све векове.
Богородичан: Богородитељко Пречиста, очисти ране моје душе од
греховних саблазни, изворем који пере, из ребара Сина твога, и рекама
које из њих истичу, јер теби кличем и теби прибегавам, и тебе
призивам, Богоблагодатна.
Песма 9.
Ирмос: Бога человјеком..
Људима је немогуће Бога видети јер на њега не смеју ни ангелски
чинови гледати, а тобом се Свечиста јави људима Реч оваплоћена,
њега величамо а тебе називамо блаженом.
Не ваља додавати ни изостављати било шта од светог предања,
наше вере православне, вере у и којој смо крштени, а који се одрекну
ове вере, биће по правди предани казни проклетства.
Радоснога срца се сви развеселимо, јер се окупише свети сабори
отаца, преко којих видесмо светлост православља, јер они постадоше
светила, која сваког воде, да пронађе право богопознање.
Измолимо својим душама очишћење, и похитајмо да водимо живот
побожни, да будемо у заједници са светим оцима, који чуваху богатство
праве вере нама, њиним чедима.
Богородичан: Бог је из твога бока заблистао, Мати Божија, и род
човеков је обожио, и своје га славе удостојио, и наследницима учинио,
све који тебе као истинску Богородицу увек проповедамо.
Ини.
Ирмос: Ужасесја о сем небо..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
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Лажљиви Севир је напустио Христову благодатну цркву, и одлукама
побожних отаца, праведно је осуђен због хулења и лукавства свога, и
пресудом је одбачен од сабора отаца.
Зашто сливаш природе Христове? Зашто чиниш њихово мешање?
Крсно страдање и погребење додаји уз нестрадално Божанство,
Јединородној Речи Божијој, о, бедни Севире, зато се твоје велике хуле
гнушамо.
Богородичан: Обест а уједно и дрскост противника, Рођени из Дјеве је
оборио, и зловерно учење о Творцу, а саборе верних је непоколебиво
утврдио и њихову снагу уздигао, и вером укрепио, да тебе сви
величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Данас празнујемо спомен светих отаца, а ти милосрдни Гпосподе,
молимо те да ради њиних молитава избавиш народ твој од навале
јеретика и све нас удостоји да славимо Очевог Бог-Реч и Пресветога
Духа.
Богородичан
Подобан:
Радуј се Божија палато, радуј се горо осењена, радуј се несагорива
купино, радуј се престоле славе, радуј се Божанска трпезо, радуј се
посудо златна, радуј се светило спресветло, радуј се лаки облаче, радуј
се Дјево Мати Маријо.
На хвалитним стихире васкрсне 4
и отаца 4; Глас 6.
Подобан: Все отложше..
Сабравши сво духовно знање, и Божанским Духом размотривши
небески и часни Симбол вере, часни Оци побожно написаше: да се у
њему јасно излаже о Рођеноме сабеспочетној Речи, истинитом
јединосушном. Зато богомудри Оци следише апостолску изложену
науку, као заиста верни и пребогати.
Стих: Благословен си Господе Боже Отаца наших, и хваљно је и
прослављено Име твоје у векове.
Свети Оци су примили сво духовно просветлење од Духа Светога,
и надприродно богословље су кратким реченицама и са многим
разматрањем богонадахнуто објавили. Они су Христови проповедници
и заступници блажене еванђелске науке, и побожних предања која су
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одозго примили и јасно их објаснили, и као веру богонаучену
изложили.
Стих: Саберите му његове преподобне.
Сабравши сво пастирско искуство, божански пастири као искрене
слуге Христове и као божански проповедници и свети учитељи,
подигли су овде праведни гнев, и бранећи се, одагнали су јеретике
праћком Духа као опасне вукове, и избацили их из црквене пуноће, као
пале у смртност и као неисцељиво болесне.
Слава, глас 8.
Дело Георгија Никомидијског.
Сабор светих Отаца са свих страна света окупљених, о једној
суштини Оца и Сина и Духа Светога научише, и природу и тајну
богословља јасно цркви предаше. Њих са вером похвалимо и
прославимо и рецимо: о, божанска чето, богоречитих војника и
Господњих ратника, звезде много светле духовне основе, тајанственог
Сиона необориви стубови, надахнути мирисом рајског цвећа, свезлатна
уста Бога-Речи, никејска похвало и украсе васељене! Молите се усрдно
за душе наше.
И сада: Преблагословена јеси Богородице Дјево..
Преблагословена јеси Богородице Дјево, јер Оваплоћеним од Тебе
(Сином) ад би поробљен, Адам позван назад, клетва уништена, Ева
ослобођена, смрт умртвљена, а ми оживесмо. Стога певајући кличемо:
благословен Христос Бог, који тако благоволео, слава Теби.
Велико Славословље. Отпуст.
И уобичајен излазак у припрату. Слава и сада.. Еванђелска стихира.
Први час и коначни отпуст.
На часовима тропар васкрсан, Слава: отаца; И сада: богородичан
часова. После Оче наш.. Кондак васкрсан.
На Литургији:
Блажена васкрсна на 6 и отаца песма 3. на 4;
После входа тропар васкрсан и отаца. Затим кондак васкрсан,
Слава.. отаца И сада.. Богородици.
Прокимен, прво васкрсан
затим песма отаца, глас 4.: Благословен си Господе Боже отаца
наших, и хваљно и прослављено је Име твоје у векове. (Дан. 3,26)
175

MINEJ JUL
Стих: Јер си праведан у свему што си учинио нама. (Дан. 3,27)
Апостол дана и
Отаца, Јеврејима, зачало 334.
Алилуја, гласа и
Отаца, глас 1. Бог над Боговима, Господ говораше и призва земљу од
истока сунца до запада. (пс. 49,1)
Стих: Саберите му преподобне његове, који су прихватили завет његов
о жртвама. (Пс. 49,5)
Еванђеље дана и
Отаца, по Јовану, зачало 56.
Причастен: Хвалите Господа са небеса. (пс. 148,1)
и други: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
(Пс.32,1)
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Месеца јула 17. дан
Спомен свете великомученице Марине

На Господи воззвах.., стихире на 6; Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
О, преславног ли чуда! Превеликог гордељивца који рече да ће
уништити и земљу и море, на земљу је срушила млада и непорочна
девојка, и његове нападе је победила, О, колике силе и благодати крста,
који нам свима у немоћи помаже.
Мученице Марино прехвална, тебе ни огањ мучења, ни сладост
хране, ни светске радости, ни лепота младости, нису могли од Христа
одвојити, јер ти си надразумну лепоту желела, и да стекнеш твога
небеског Женика, а то си и удостојена, девојко богоблажена.
Мученице Марино свеславна, у небесеке обитељи си достојно
усељена, са саборима девственика, и војскама мученика, зато свима
који са вером славе спомен твој, и притичу заштити твојој, спасавај их
твојим молитвама, и измоли им код Бога опроштај грехова, избављење
и велику милост.
Слава, глас 2.
У граду Бога нашега, у његовој гори светој, ту се уселила ова света,
јер је своју светиљку неугашеном сачувала, зато чујмо похвалу девства:
о, девство цркве Божије! О, славо мученика! О, девствена светитељко
у заједници са ангелима.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Гледајући Неискусобрачна тебе Исусе, на дрво крста прикованога,
плакала је и говорила: најслађе Чедо, зашто си мене која сам те родила
саму оставио? Светлости недоступна беспочетнога Оца, похитај и
прослави се, да би стекли божанску славу и сви који славе твоје
божанско страдање.
На стиховње из Октоиха.
Слава, глас 2.
Песмом радосном, и уз кликтање псалама, опевајмо мученицу
Марину, јер је на земљу оборила идолску обману, а противнога демона
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је јуначки под ноге бацила, зато је после упокојења у небеса узлетела,
на глави носи венац и кличе: тебе Жениче мој желим и за твојом
љубави жудим, за тебе сам тело огњу предала, да се уселим у твоје
вечне обитељи, где је станиште свих радосних.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Када је нескверна као јагње видела своје јагње где га његовом
вољом као човека воде на жртву, плакала је и говорила: Зашто Христе
сада хиташ да мене твоју родитељку оставиш бездетну? Зашто ово
чиниш, Избавитељу свију? Ипак појим и славим твоју изнад разума и
речи крајњу доброту Човекољубче.
Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Марина зове силним гласом: „тебе Жениче
мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.
На јутрењи
Оба канона из Октоиха, без мученичних и канон светој на 6;
Његов акростих је: Опеваћу песмама Христову дјеву, мученицу и
невесту. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
Радосна си код Бога, мученице, јер си његовим сјајем испуњена,
зато ми твојим молитвама подари зрак светли, часна девојко.
У мудрост одевена, ти си мученице Христова, разумно све
пролазно, непостојано и трулежно презрела, и са висине небеске се
светлости удостојила.
Као слуга ти прилазим девојко честита, а ти ме, мученице и
страдалнице, својим молитвама избави од животних невоља, и утишај
метеж мојих страсних жеља.
178

DAN 17.
Свој разум си, Марино, мудрошћу и благодаћу просветила, и
мучитељевих претњи се ниси уплашила, мученице Спасова, јер ти је
помогла Божија сила.
Богородичан: Показала си стазу живота, јер си истинити Живот зачела,
и телом си га Богомати родила, а окове смрти си поломила.
Песма 3.
Ирмос: Њест свјат јако Господ, и њест..
Нема светога као што је Господ, и нема праведнога као што је Бог
наш, о њему пева све створено: нема праведнијег од тебе Господе.
Ни огањ, ни ране, ни суровост мучитеља, ни посечење мачем, нису
те могли, прехвална, одвојити од љубави Божије.
У време мучења си била као стуб непоколебив и нерушив,
преславна, јер си праву веру као камен темељац имала, мученице
преблажена.
Као девојка си била међу мученицама, и међу девојкама као
непобедива мученица, и постала си Христова невеста, који ти је дао
двоструки венац, светитељко честита.
Потоке си твоје свете крви излила, девојко честита, и њима си сву
обману идола погасила, а своме небеском Женику си сабор мученика
привела.
Богородичан: Помогнути благодаћу, ми те Богородице сложно славимо,
јер си родила Онога који је телесан постао, и који је биће свима
подарио, и тако се цео свет обновио.
Сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Настао је славитељи светли празник, спомен славне страдалнице
Христове, који нас све радује, и цео свет обасјава зрацима чудеса, и
људима доноси непрестану благодат; њеним молитвама спаси Христе
душе наше. (два пута)
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.
Крстобогородичан:
Када те је Божја Речи угледала на крсту разапетог твоја Мати
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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 умрле да оживиш, јер си Милостив.
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.
Твој живот је стварно био побожан, и ангелима угодан, а
демонским војскама и њиним суровим слугама је неугодан постао, но
ти си Христу кликтала: слава сили твојој Човеко-љубче.
На земљи се јеси подвизавала, блажена, и привремене патње си
претрпела, а сада си на небесима награду од Владике примила,
мученице непобедива, и у векове без краја са ангелима кличеш: слава
сили твојој Човекољубче.
Због тебе се сада радује сабор девојака, и сада се весели сабор
мученика, сада и мноштво побожних, окупљени радосно празнују, и
Владици неућутним песмама узвикују: слава сили твојој Човекољубче.
Сва си лепа и неокаљана девојка, и постала небеска невеста
непорочна, душама жељнима светиње, кроз жестока мучења си постала
још светлија, и кличеш Христу: слава сили твојој Човеко-љубче.
Богородичан: Једина чиста си и после порода остала, јер си само ти
Богоневесто, ипостасног Бога-Реч родила, који је са Оцем сапрестолан,
и носиш на рукама нигде Несместивог, који све крајеве света одржава.
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.
На страдалничком суђењу, млада девојко, све си смело издржала,
јер си жудњом за Богом своју женску немоћ укрепила, и кроз
својевољно и одлучно страдање ти си мученица постала.
Потоци твоје крви мученице, изаткали су ти ризу весеља и
скупоцени плашт, и у то си сада, богомудра, одевена на небесима, и
тако си душом пред Женика изашла.
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Твојим молитвама као оковима, ти си гордељиву змију свезала, и
њену гордост на почетку уздигнуту, ти си о земљу смирила, јер Благи
и Свевидећи зна испунити вољу оних који га се боје.
Узвишеном славом и светим венцем те је, заиста, Женик и Бог-Реч
украсио, и као страдалницу те је обожио, јер си славна мученице за
њега и пламен огња, и батине и ране, трпељиво поднела.
Богородичан: Видећи природу земних од прве клетве очишћену кроз
твоје девствено рођење, Свенепорочна, славимо Јединца Рођенога из
тебе, по милосрђу његовом, а ти га моли Дјево, за спасење наше.
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.
Постала си Марино свехвална, као угодан и неокаљан Христу дар,
као бистар извор, и као виноград много родан, и као рај непокраден и
као његова искрена невеста.
Млада и надасве побожна девојка, за тобом је, Владико, следовала,
и ка твоме миомиру хитала, а на твоје свето трпљење и страдање се
угледала.
Јуначки си подвиге претрпела, мученице много страдална, и онога
који се најпре безумно и много хвалио, са стидом си га погубила, силом
крста, Марино, са Господем имењакињо.
Богородичан: Маријо, свети и пречисти сасуде Створитеља свих, ти си
очишћење душа, зато ми подари сузе и услиши моју молитву, Мати
Најнепорочнија.
Кондак, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Добротом девства украшена дјево, нетрулежним венцима си се венчала,
света Марина: крвљу мучеништва си била обливена, просветивши се
чудесним исцељењем, и побожно си примила почаст победе због твога
страдања.
Икос:
Од младости си за Христом свим срцем жудела, и пламено си за
њиме похитала, као жедни јелен на изворе непресушне, девојко и
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мученице, ти си кроз подвиг себе честитом сачувала, за Створитеља
твога, и као невесте славна, украшена и окићена, у двор си његов
дошла, и као победница си овенчана, а носећи светиљку запаљену, ти
си непролазног Женика стекла и као злато си примила славу за твоје
победе и страдања.
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.
Недоступна светлост је Марино, достојно твоју душу обасјала, и
блиставом светлошћу просветила све који певају: благословен си
Господе Боже у векове.
Узнета си заиста у свете висине, и узвишено богопознање си
стекла, и у дворац светли се уселила, кличући: благословен си Господе
Боже у векове.
Искрена невеста си постала небеског Владике, Марино богоносна,
и као непобедива мученица кличеш њему: благосло-вен си Господе
Боже у векове.
Богородичан: Неће више нестати кнеза из племена Јуде, јер из тебе је
неизрециво заблистао Владика, надање народа, зато је благословен
Пречиста Плод твога тела.
Песма 8.
Ирмос: Мусикијским органом согласајушчим..
Три младића се не повинуше свиркама на музичким свиралама, ни
безбројном народу који се клањаху идолу на Деиру, него Господу
певаху и славословљаху га у све векове.
Тврду си веру стекла, и сурово страдање претрпела, а венцима
победе се овенчала, певајући: Господу појте и величајте га у све векове.
Свети дворац је теби, Марино, Женик душа, Бог-Реч, на небесима
припремио, и њега гледајући кличеш: Господу појте и величајте га у све
векове.
Разним врлинама украшена, ти си многих дарова удостојена,
надајући се највише Жељеноме, и кличући: Господу појте и величајте
га у све векове.
Постала си, страдалнице, узрок спасења многима, јер си чете мученика Христу привела, који сложно кличу: Господу појте и величајте га
у све векове.
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Богородичан: Кроз тебе нам је дато спасење, Богородитељко, и само си
ти исплатила прародитељски дуг, Дјево, јер си зачела Господа, којега у
све векове величамо.
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.
Марино мученице Христова, ти си заиста живот вечни и непропадиви у рајском блаженству стекла, противниково оружије си прошла
без повреда, па блисташ са висине крвљу мученичком, девојко честитита.
Спалила си сваку жудњу за земно и светско, а жеља за обожењем
те је учинила мученице неустрашивом, и најпре си заблистала
девством, Марино свемудра, зато те сви верни славимо.
Твојим молитвама слободи ме окова мојих грехова, невесто
одабрана, и покидај мученице меницу мојих греха, јер побожно стојиш
пред твојим милосрдним Жеником Христом, зато одагнај маглу страсти
мојих.
Престао је ужасни Варалицин насртај, јер ево девојка је заборавила
на своју женску природу и пострадала, и против њега је светлу победу
однела, и у себи је природу пале праматере обновила.
Богородичан: Жањем живот зрели, неповређен дрветом познања,
Пресвета, јер си Христа као дрво живота изникла, који свима улаз у
вечни живот показује, зато тебе Пречиста, побожно као Богородицу
проповедамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Уз помоћ крста Господа твога, ти си, чедна девојко гордост
мучитеља уништила, и храбро пострадавши мученице, ти си од Христа
славу победника примила, зато свемудра Марино, имењакињо са
Господем, моли се за нас, који те са љубављу славимо.
Богородичан:
Око тебе, Богородитељко Маријо, стоје девојке честите, као сродне
царици, а твоме Сину, Женику небеском, приведене, Пречиста, као
Цару целог света; њега Мати и млада Дјево за нас умоли.
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На стиховњим из Октоиха.
Слава, глас 1.
На темељу вере у Бога утврђена, ти си Марино прехвална, демона
варалицу у понор потопила, а венац победе си достојно примила.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всехвални мученици..
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 литургији
Блажена из Октоиха на 4; и светој песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Коринћанима, зачало 181.
Алилуја, глас 1: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Луки, зачало 33.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 18. дан
Спомен светог мученика Јакинта из Амастриде;
Спомен светог мученика Емилијана

На Господи воззвах.., стихире глас 4.
Подобан: Јако добља..
Јелинска идолослужења си као прашину уништио, а себе си
мучениче Емилијане, благодаћу Христа Бога нашега, подигао као
духовну кулу богопознања, и као храм свештени, и непомични темељ
праве вере, свима који побожно славе твоје подвиге, светитељу
блажени.
И гутан у огњу, и сав изранављен, и у тамници затваран, и
многоструко понижаван, ипак ниси дао жртву идолима, нити се
одрекао Христа, него си непобедив остао, зато је теби Владика венац
победе подарио, као храбри прво Подвижник, и као Цар вечити.
Свој плашт си својом крвљу заруменио, и у њега се славни оденуо,
и тако радостан ушао у царство небеско, где пред Царем свих вечно
боравиш, молећи за све који те са вером моле, мир и здравље и од
невоља брзо избављење.
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.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Емилијан, кроз страдање примио је
непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.
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На јутрењи
Канон, дело Јосифово. Акростих је: Опеваћу славу мученика Емилијана. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испунићу се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Похвалимо данас Бога нашега, који је над свима, а похвалимо и
овог мученика, јер је снагом душе за веру пострадао, и венац победе
стекао.
Одевен у силу Онога који се из доброте у нашу немоћ оденуо, ти
си, славни мучениче, сујетну гордост идолску и немоћ обнажио,
светитељу Богом прослављени.
Тројичну Јединицу заједну у својој природи ти си славни радосно
проповедао, и лаж многобожја си разорио, и храбро си пострадао,
Богом прослављени светитељу.
Богородича: Снага моја, и песма, и светлост срца мога је, Христос
Господ, којег си Најнепорочнија родила, а који верујемо, има две
природе, а једну Ипостас.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор (спасења), и зато хор
твојих песмопојаца око себе сакупи и духовно утврди у божанској
слави твојој, и венаца славе их удостоји.
Закон Бога нашега је био светлост твојим стопама, и светило
истине на твојим стазама, а украшен мучеништвом, вером си препречио
кораке неверника.
Правац твоје воље си, светитељу, ка вољи Божијој и ка његовом
тихом пристаништу усмерио, па си тако олујно море многобожија и
злих демона избегао.
Страдањима светог Емилијана и вери, све до краја и храбрости,
зачудиле су се и силе небеске: како је у телу савладао и оборио демоне
бестелесне.
Богородичан: Закони природе су застали у твоме надприродном породу,
јер си девствена остала и после рађања, Дјево и Мати, када си
Пречиста, Творца целог света родила.
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Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Помоћу силе Божије си такозване богове неверника у потпуни
заборав бацио, и ушао у судицу где си, страдалниче храбри, сурово
кидање и палење јуначки претрпео; тако си свето кроз подвиг прошао,
и венац победе радосно примио, Емилијане прехвални, зато 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 божанским страдањима.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје..
Седећи у слави и на престолу божанском, и облаку лаком, дође
Исус најбожанскији и непропадиви, да спасе све који му кличу:
слава Христе сили твојој.
Жудња за обожењем тебе је веома рапламсала, тако си палење великих
рана претрпео, а назови богове безбожних си сагорео, и душе верних
си оросио.
Презрео си времено због оног што је вечно, и уз то си своју душу
привезао, и тако си силу неверних разорио, Емилијане, страдалниче
дични.
Једно Биће, и једну славу Трисунчаног Божанства, побожно си
Емилијане славио, и на суђење си као храбар војник изашао, и тамо си
моћну змију на земљу оборио.
Богородичан: Славимо те Пресвета млада Дјево, као свето станиште
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Онога који је нас освештао, јер кроз тебе су сви на земљи обожени, и
истинског се живота удостојили.
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.
Кишом твоје свете крви погасио си Емилијане огањ безбожија, а
излио си извор чудеса, и исушио језера страсти, и болести потопио, а
демона удавио.
Неверник је наредио да те положе и да тако муче твоје тело, зато
си ранама и мукама био налик Рањеноме, и на крсту Разапетоме,
страдалниче блажени.
Пун си био дарова духовних, па и сада исцељујеш од неизлечивих
болести, заустављаш пожаре и одгониш зле духове, и свима тужнима
помажеш, светитељу дични.
Богородичан: Мене рањеног оружијем греха, исцели твојим делотворним леком, Пречиста, јер си родила Спаситеља Христа, који је копљем
рањен ради мене, али је и змију у срце ранио.
Песма 6.
Ирмос: Приидох во глубини морскија..
Доспео сам у дубине мора и потопила ме је бура многих греха, али
ти као много милостиви Бог, избави из понора живот мој.
Кроз муке си, блажени, обдарен и пун божанске славе постао, и на
небесима живиш са ангелима, зато моли да се спасу душе наше.
Кроз муке си био блажени богато испуњен славом Божијом, и са
ангелима живиш на небесима, зато се моли да се спасу душе наше.
Смртно тело, славни, ниси поштедео, зато си бесмртност трајну
наследио, јер си из љубави умро за Онога, који је страсти умртвио.
Миро исцелења излива кивот твојих моштију, блажени и храбри
мучениче, и уклања увек од људи смрадне грехе и патње.
Богородичан: Ева је убрала са дрвета плод смртоносни, а ти си
Пречиста родила Дрво Живота, окусивши од овога, сви смртни
оживљују.
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Кондак, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Распаљен Божанском ревношћу, упаљеног огња се ниси уплашио, него
си ишао без страха у разгорени огањ и био спаљен, и као жртва си се
принео Владици, славни мучениче Емилијане: моли Христа Бога, да
нам дарује велику милост.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари..
Богомудра деца не послужише твари више него Творцу, па
опасност од огња храбро савладаше, и певаху радујући се:
најопеванији Господе и Боже отаца благословен јеси.
Просветљен благодаћу Божанскога Духа, ти си издржао ужарену
пећ, и неспаљен си певао, блажени: благословен си најопеванији
Господе и Боже отаца наших.
Горући жудњом за твојим вољеним Христом, ниси се огња
уплашио, него си у њему орошен Духом певао: благословен си
најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Јунаштвом у страдању постао си, светитељу, налик бес-телеснима,
па сада пред дивним Христом стојиш са њима и радосно певаш:
благословен си најопеванији Господе и Боже отаца наших.
Богородичан: Господарице и Богоневесто, радуј се, јер те са вером
хвалимо, пошто си родила Господа Христа као неизрециву радост, а ми
њему кличемо: благословен си Господе и Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
Разорио си служење идолима, а ослободио си окованог место тебе,
и на муке си својевољно пошао, кличући, светитељу хваљени: Господу
појте његова дела и величајте га у све векове.
Ево нађоше ме који ме нису тражили, и јавих се онима који за
мене нису питали, и узвикнуо си светитељу преславни: разумите
безаконици, ја хитам да се жртвујем попут незлобивог јагњета, и
кличем: Господа благословите и величајте га у све векове.
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Велики Емилијан зове нас на трпезу, и нуди као јело свој подвиг;
Ајде верни да се духовно наситимо и да певамо: Господу појте његова
дела и величајте га у све векове.
Богородичан: Кишу твоје милости излиј на мене Богомати, јер си
родила Извор милости, и потоп мојих грехова исуши, а у души мојој
укроти Дјево Богородице Маријо, свирепе валове страсти, да те у све
векове славим.
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.
Жељан да видиш неизрециву Божију радост и весеље, све лепоте
овога света си искрено одбацио славни, и радосно си кроз муке
прошао, зато те са вером славимо.
Закланоме као јагње, себе си, као жртва на огњу печена, на
божанску његову трпезу принео, мирисом Духа сачуван, и удостојен
праве славе, зато те са љубављу славимо.
Данас нам твој празник блиста, страдалниче, јаче од сунца, и
весели срца свих верних, душе им обасјава и таму патњи одгони, зато
те молитвено празнујемо.
Сабор изабраних првенаца стекао је тебе као свога суграђана, и сви
мученици видећи те са њима се раздрагано радују, а ти са њима
помињи и нас који те славимо, мучениче знаменити.
Богородичан: Обасјај ме твојим светлом, Најопеванија, јер по тами
идем, и дај ми руку помоћи и одагнај облаке са моје душе, а буру мојих
страсти утишај, јер си очајнима уточиште.
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Месеца јула 19. дан
Спомен светог деспота Стефана Лазаревића;
Спомен свете царице Милице, у монаштву Евгеније
Спомен преподобне матере наше Макрине, сестре Василија
Великог;
Спомен преподобног оца нашег Дија;
(служба светој Макрини и светом Дију писана иза служби светих
Стефана и Милице)

Служба светог праведног Стефана Високог, деспота српског
На великој вечерњи
Пева се Блажен муж.. антифон 1.
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 2.
Стефане, дивни војниче, царства небеског наследниче, на земљу
нашу си послан, као Соломон роду Израиљском; украшен богопознањем
по својој си држави пролазио, а свој народ поучавао, да молећи се
Христу се спознају његову Истину, и од свег срца прославе његово
човекољубље и певају: слава сили твојој Господе.
Весели се данас славна лавро Манасијо, јер ево се верни из рода
нашег под твоје свете куполе сабирају, да прославе име твога ктитора,
који са светим ангелима и богоугодницима стоји пред Божијим
престолем, и са њима се моли за отечество наше; А ми славећи његов
спомен, кличемо Господу: молитвама мудрог Стефана Господе помилуј
и сачувај нас.
Којим похвалним песмама да опевамо твоје подвиге Стефане,
којима си утврдио свето православље? Јер си у својој земљи свете
храмове зидао, а народу своме налагао да се држи закона Божијег, и све
си великом љубављу заволео, а своју Отаџбину си у благодат Христову
уздигао, зато те данас све српске земље славе, и твој спомен празнују
и кличу: Стефане премудри, помози нам твојим молитвама ка нашем
Господу, да нас утврди духовним силама.
Данас наша срца испуњава велика радост, зато се окупимо да се
поклонимо кивоту светога, јер својим молитвама избавља децу свога
народа, и подиже их по лествици живота вечнога, да их заједно са собом
приведе до славе Узвишеног Бога, и да служе огњеном Христовом
престолу.
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Божанском благодаћу обасјан, знаменити Стефане, спознао си
којим подвигом да свој народ одушевиш, јер си им љубављу ка вери
православној срца загрејао, и под њена материнска крила их окупљао,
а своју Отаџбину си попут Божијег царства учинио, зато те светитељу
молимо, да твојим молитвама одагнаш од нас облаке неверја, и обориш
противнике који нападају на нас.
Слава, глас 2.
Како да те назовемо, похвало наше Отаџбине? Као сунце? Јер си
топлином благодати свет хришћански оживио. Као звезду? Јер си богатом надом заблистао намученом роду хришћанском. Ево сада видећи те
да попут ангела, заједно са праведницима служиш Господу, отварамо
своја срца страдањима у свету изранављена, и молимо те, знаменити
светитељу, заступај нас код престола Господа сила, да помогне твојој
Отаџбини и да спасе душе наше.
И сада, богородичан (догматик), глас тај исти.
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.
Вход, прокимен дана и три Чтенија.
1.Читање из Треће Књиге о Царевима (Глава 8,22-23, 27-30)
Стаде Соломон пред лицем жртвеника Господњег, пред свом
црквом (= сабрањем) Израиљевом, и подиже руке своје ка небу, и рече:
Господе Боже Израиљев, нема Бога као што си Ти на небу горе и на
земљи доле. Јер ако небо и небо над небесима нису Теби довољни,
како ће Дом (=Храм) овај, кога саздах Имену Твоме? Ипак ћеш
погледати на молитву моју,Господе Боже Израиљев, да чујеш
благодарење којим Ти се слуга Твој моли пред тобом данас. Да буду очи
Твоје отворене на дом овај дању и ноћу, на место за које си рекао: Биће
Име моје тамо. Да услишиш молитву којом се моли слуга Твој на месту
овом дању и ноћу. И да услишиш мољење слуге Твога, и народа Твога
Израиља, за оно што се моле (Теби) на месту овом, и Ти ћеш услишити
на месту обиталишта Твога на небу, и учинићеш, и милостив ћеш (им)
бити.
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2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
преподобност (= светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као
вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.
3а. Читање из Прича Соломонових (Глава 31, 10-20,26)
Жену отреситу ко ће наћи? Таква је драгоценија од драгог камења.
Сашивши коже и лан, начини корисне ствари рукама својим. Постаде
као лађа која тргује издалека; сабира себи животне потребе. И остаје
ноћима, и даје хране дому, и посао слушкињама. Видевши њиву купи је,
а од плодова руку својих засади имање. Опасавши снажно бедра своја,
утврди мишице своје на посао. Окусила је како је добр радити, и неће
се угасити, светилник њен сву ноћ. Шаке своје простире на корисно,
руке своје утврђује на вретено. Руке своје отвара убогоме, а плод пружи
сиромаху. Снагом и лепотом обукла се, и обрадова се у дане последње.
На литији
Стихире глас 3.
Дођите братијо, да радосно похвалимо Високог Деспота, којега је
Господ заволео, и међу писцима најмудријим учинио, које је у славном
граду Ресави окупио, као пчеле марљиве, и заповедио им да својим
светим списима, величају славу цркве Христове, да напајају народ
његов науком Речи Божије, којом сладошћу нека освешта и душе наше.
Народе рода српскога, похитајте у храмове Стефана Вискоког, и
принесите благодарне молитве, сећајте се његовог светог спомена, и
побожну му песму певајте: радуј се Стефане, омиљени у дворима
небеским, и моли се за спасење наше.
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Слава, глас 8.
Данас деспот Стефан стоји пред Господем, и са ангелима узноси
захвалне похвале, јер се многим доброчинствима Господ смиловао на
његова српска чеда, зато дођимо и ми, и поклонимо се кивоту његовом,
и рецимо: Господе спаси нас и у светом православљу утврди нас.
И сада, богородичан, глас тај исти: Исхити мја Владичице..
Избави ме Владичице из руку змије-човекоубице, јер хоће да ме
сасвим прогута, поломи њене чељусти а замке разори, молим те, да се
избавим њених канџи и да величам твоје заступање.
На стиховње стихире, глас 2.
Данас хвалимо тебе ревнитеља православља, и молимо твоје
праведне молитве, ка нашем Спаситељу, и клањамо ти се Стефане, и
са вером величамо твој спомен, јер је на теби починуо Свети Дух, а ти
не ућути него моли његову благодат, да утврди душе наше.
Стих: Узвисих изабранога из својега народа. (Пс.89,20)
Свехвални Деспоте Високи, још у животу на земљи, попео се јеси
на висину врлина, да будеш украшен небеским венцима, и настаниш се
са светим ангелима, у стаништима праведних, и тамо не престај да се
молиш за спасење душа наших.
Стих: Тога ради помаза те Боже Бог твој, уљем радости. (Пс.45,7)
Та таблици срца твога, имао си записане заповести Божије, и
угледао се на твоје побожне родитеље, чинио си добра дела, и удаљио
се од празне гордости, зато те сада молимо: моли се увек за спасење
свију нас.
Слава, глас 8.
Стефане Високи, незалазно сунце србских земаља, не заборави
твоја чеда, и твојим праведним молитвама, измоли од Вишњега, да
укрепи нашу десницу против душмана твоје Отаџбине, и да подари
душама нашим своју велику милост.
И сада, богородичан, глас тај исти:
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.
На благосиљању хлебова
Тропар глас 8.
Као снажни беем показао си се страдалном роду своме, Стефане
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премудри, и следио си у делима царске родитеље твоје, украсивши
отаџбину многим црквама. Остао си у вери наших Светих Отаца, у њој
не престај ни нас да укрепљујеш, молитвама твојим, пред престолом
Вишњег Бога. (два пута)
И Богородице Дјево.. (једанпут)
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светога (два пута)
Слава и сада, богородичан: 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 пказао, 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.
После 1. стихословија сједален, глас 1.
Углед побожности си постао, и богате духовне дарове си од Христа
стекао, који те је прославио славом неувелом, и учинио те другом
својих ангела у рају; Са њима се моли, за спасење душа наших.
Слава и сада, глас тај исти.
О, Мати Христа Бога нашега! Чуј молитве нас недостојних, јер ми
бедни те призивамо у невољама и кличемо: радуј се благодатна! И
молимо те: моли Сина твога и Бога нашег, за спасење душа наших.
После 2. стихословија сједален, глас 4.
Желео си да духовним богатством обогатиш народ твој, и стекао си
писце Божијих наредби као друге Јоване са груди Христових, а са њима
си и ти радио, и ризнице своје си књигама испунио, као житнице
Божије благодати; из њих синови рода српског увек хране душе своје,
и твој славе спомен.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти: Пресвјатаја Владичице
Богородице испроси..
Пресвета Владичице Богородице, измоли нам код Сина твога
благодат неугасиву, и вечно спасење душа наших.
Полијелеј.
Величање: Величамо те, свети и праведни деспоте Стефане, и поштујемо и славимо спомен твој, јер ти молиш за нас Христа Бога нашега.
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Псалам изабрани.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Приђимо братијо кивоту богомудрог Стефана, и дајмо достојну
хвалу његовом имену, па громогласно кличимо: радуј се похвало рода
српскога, јер си постао достојан неувелих венаца код престола
Христовога, а ти се њему клањај и моли га, да утврди Отаџбину нашу
у добру, и светом православљу.
Слава и сада, богородичан, глас тај исти: Имушче тја неотступнују..
Ти си нам непомична заступница код престола Оца небеског, за
цео грешни човечански род, зато смирено притичемо и молимо: упути
нас на стазе покајања, и избави душе наше од пропасти греховне, и
учини да ти достојно са ангелима кличемо: радуј се Невесто неневесна!
Затим антифон 1. гласа 4.
Прокимен глас 4. Десница Господња узвишује, десница Господња даје
силу. (Пс.118,16)
Стих: Нећу умрети него ћу жив бити и казивати дела Господња.
(Пс.118,17)
Затим: Све што дише..
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
После 50. псалма
Стихира, глас 6.
Од своје младости одабрао си, Стефане дивни, пут светли и побожни, и њиме ходећи ти си народ свој Христу привео; а тешка страдања
си на срцу своме искусио, ипак сила благодати Христове је укрепила
дух твој, и постао си доброчинитељ страдалнима, и утеха твојој тужној
матери, зато буди и нама свима путовођа, на свако добро дело, и моли
Владику Христа, да подари душама нашим мир и велику милост.
Канон Богородици са ирмосем на 6 и канон светога на 8;
Канон светога, 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.
Отвори ми Господе разум, да похвалим овог светитеља, и води ме
Духом твојим Светим, да достојно спомен његов опевам.
Ти си велика похвала ученим људима замаља србских, утеха си
пониженима а радост ожалошћенима, зато помени сву сирочад која сада
пате, и моли се за њих код престола огњенога.
Слава: О, блажени деспоте Високи, из рода нашег си заблистао свима
као велико светило на свећнику Отаџбине твоје; ти њему светли на
путу у царство небеско.
И сада: Милостива Мати Христа Бога нашег, којега си мимо закона
природе родила, на престај да га твојим молитвама молиш за милост,
да избави нас из греха наших.
Песма 3.
Ирмос: Твоја пјеснословци..
Ти си Богородице живи и обилни извор спасења, и зато хор твојих
певача око себе сакупи, и духовно утврди, у божанској слави
твојој, и венаца славе их удостоји.
Надом си испунио срца народа твога, очајноме због страдања у
ратовима са Агарјанима, и укрепио си њина срца јунаштвом, и попут
Исуса Навина, повео си их у победе над непријатељима.
Ти си нам кула вере и вођа Богом одабрани, и научио си нас у
невољама неклонути, а у молитвама Господу незаспати.
Слава: Ти доносиш еванђелску мудрост, ти си и учитељ медоносних
речи ангелских, зато нас утврди у сили богопознања.
И сада: Притеците братијо и сестре, па једнодушно принесимо
Богородици достојне похвале, јер нас она спасава, својим молитвама ка
Спаситељу из ње оваплоћеноме.
Сједален, глас 6.
Постао си небеска светлост своме Отечеству, и њему си обновио
радост непобедивога крста, и просветлио си твој народ у тами залутали,
и налик си Стефане ангелима, зато те и халимо.
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Слава и сада, глас тај исти:
О, Пресвјатаја Тројице, в њејже славим..
О, Пресвета Тројице, у којој славимо јединога Бога, погледај на нас
јер се у вери колебамо, и сачувај душе наше неповређене, да те са
ангелима славимо, и увек похвале приносимо.
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.
Ти си Стефане радост душа српских, које разумеју боли твоје душе,
за твојим погинулим родитељем, и његовим саборцима, нашим
предцима, и ево те молимо: удаљи од нас такве туге.
Народе српски, подигни очи ка небу, и угледај дичнога Стефана
Високога, где је међу нашим предцима и са њима празнује и слави
Бога, због вечне победе над притивницима, крста православнога.
Слава: Као орао који лети у небеске висине, светитељ Стефан се
попео на висину богопознања, и духовним списима је поучавао претке
наше, а од њих и ми то примисмо, па хвалимо име његово, као
великога добротвора српског народа.
И сада: Богородице, Мати Христа Бога нашега, увек те славимо и у
молитвама твоје име величамо, и молимо твоју заступање код престола
Творца васељене, за спасење душа наших.
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.
Српске земље од Бога вољене, сетите се дана великих невоља и
страдања, која су ваша чеда претрпела, ради греха својих родитеља,
нека нас од тога Господ заувек сачува.
Стефан је постао мудрац свога народа, и покоран речима Еванђеља
снажио је срце своје духом правде, духом љубави, и саосећања са
својим народом.
Слава: Дођите љубитељи божанског законопознања, и захватите
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мудрост са извора школе Христове, које је отворио Стефан Високи за
душе наше.
И сада: Велика је твоја слава, Пресвета Богородице, и велича се у роду
српском, којем је Син твој послао марљивога деспота Стефана налик
апостолима, који је подигао и посветио народ свој, вером у спасење
Христово.
Песма 6.
Ирмос: Божественноје сије и всечестноје..
Ходите побожни да ово божанско и најчасније празновање
Богоматере славимо, па рукама запљескајмо, и из ње рођенога Бога
прославимо.
Под јармом тешкога робовања наше је Отечество патило, и цело је
горко плакало, али је свети Стефан цео народ тешио, великим уздањем
у свесилног Господа.
Земљо српска, предај забораву тешке патњње и обрадуј се сунцу
благодати, који си добила од деспота Стефана, јер он увек греје срца
синова и кћери својих.
Слава: Много удовица и страдалника је долазило теби Стефане,
плачући за својом децом и браћом, изгинулима са твојим родитељем, а
ти си био милостив према њима и свакоме си давао што је за живот
потребно, и тешио их праведношћу Божијом.
И сада: Радуј се звездо, јер си родила Сунце спасења, јер ка твоме
окриљу притичемо и молимо те: избави, нас страдалне, од мноштва
великих грехова, и доведи нас до твога Сина.
Кондак, глас 4.
Заволео си свог верног војника Стефана Високог, Христе Боже, и
послао му силу благодати,да сазна Тајне Небеске ревнује за славу Твоју,
којој се и ми клањамо, и свагда Те молимо: смилуј се на нас,
Спаситељу, у Царству Твоме.
Икос:
Нашао си извор мудрости у Христовом Еванђељу, деспоте свехвални, и душе народа свога си уздигао до висине Вишњега престола,
зато и ми синови твоји клањамо се и славимо име твоје кличући: Радуј
се Стефане, изданче побожног родитеља и великомученика, радуј се
побожне матере чедо најдраже; Радуј се војски агарјански победниче,
радуј се заштитниче Отабине и страдалног рода хришћанског; Радуј се
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друже проповедницима побожних учења, радуј се тужнима утехо; Радуј
се сило духовна твога престоног Београда, и твога српског народа, радуј
се светитеља наших Симеона мироточивог и Саве самолитвениче; Радуј
се деспоте Високи похвало наша вечно жива, радуј се Стефане житељу
царства Божијег; Радуј се молитвениче за нас да примимо од Христа
благодат, радуј се светило од Бога постављено да нам обасјава пут у
царство небеско; Радуј се саговорниче ангела и молитвениче за спасење
душа наших, радуј се надо наша у невољама овог света; Радуј се деспоте
Високи, који живиш узвишеним животом ангела, радуј се ктиторе
славне лавре Манасије; Радуј се Стефане Богом одабрани вођо наш
духовни, радуј се и моли Господа, да подари нама и целом роду
српском силу да победимо противнике.
Песма 7.
Ирмос: Не послужиша твари богомудри..
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.
У твојим храмовима се данас окупљамо, да твој празник Стефане
прославимо, јер се у њима обилно излива благодат твоме народу, који
те од срца призива у својим молитвама.
Почуј молитве твојих чеда Стефане, и не остављај их јадне да
страдају, јер си ти доброчинитељ свога народа, и за све молиш помоћ
од Господа.
Слава: На твој празник долазимо данас са похвалама, Стефане мудри,
јер си помоћник свима гладнима правде Божије, и крепиш душе у
невољама овог света и живота.
И сада: Хранитељка си Храниоца целог света, Богородице Пресвета,
зато мада смо недостојни, клањамо ти се и молимо те за молитве код
твога Сина, да подари душама нашим снагу спасења, кроз свето
причешће телом и крвљу његовом.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
Побожну децу у пећи, спасао је Рођени од Дјеве, то бејаше тада
праслика, а сада стварност, и сву васељену позива да ти пева:
Господа појте дела и величајте га у све векове.
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Радује се твоја Отаџбина, Стефане, славећи твој празник и твој
спомен, јер си постао благодатним даровима Духа Светога украшен,
зато се моли да и душе наше буду његовом божанском благодаћу
просветљене.
Више од злата и драгог камења душа твоја заволе мудрост
Христовог Еванђеља, зато те молимо светитељу Стефане, да и нас
поведеш ка спасењу и храниш душе наше евађелском мудрошћу.
Слава: Данас нам се јавила твоја велика слава, наш христољубиви
светитељу, а велика је и твоја брига за православни и побожни народ
српски, зато ти се молитвено клањамо и твој вечно живи спомен
славимо.
И сада: Као што неизгорели младићи у пећи прославише Триипостасног
Бога, тако и ми Најопеванија Богородице, вером обасјани, славимо
твоје девество, које си и после рађања нашег Спаситеља сачувала.
Песма 9.
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.
Постао си као непоколебиви бедем вере, и углед своме народу,
деспоте свехвални, а душа твоја верна је узнета у сабор ангела, зато се
моли за нас, да стекнемо милост за грехе своје и да са ангелима
певамо у славу Божију.
Прошли смо кроз огањ и воду због греха отаца наших, а сада
имајући тебе као заступника код Божијег престола, клањамо се твоме
кивоту и молимо те Стефане, да нас твојим молитвама оградиш од
искушења, и утврдиш братољубље међу нама.
Слава: У речима Светог Писма спознао си благодат и милосрђе
Божије, деспоте свехвални, и удостојен си његовог вишњега царства,
зато моли за нас, твоја чеда, да се удостојимо са тобом бити у царству
Божијем.
И сада: Христос као вечни сјај заблистао је из твога крила Богородице,
зато ти ми грешни притичемо, да твојим молитвама заступаш нас код
твога Сина, да нас спасе од таме греховне.
Светилен
Обасјан светлошћу богонадахнутих списа, силни вођа постао си
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изабраној војсци Стефане, име српско си прославио, и верне људе
задивио, а срца Христових противника си страхом испунио, зато сада
погледај на нас из небеског двора, и обори наше противнике.
Богородичан:
Бесемено Рођени је избавио свет од законске клетве, млада
Богородитељко, а ти се удостојила велике славе, и сада стојећи пред
огњеним престолем твога Порода, моли га за спасење свих који те са
вером славе.
На хвалитним стихире на 4; Глас 8.
Дођите браћо и сестре да славимо великога Божјег угодника, јер је
он похвала свога Отечества, а јунаштвом се и мудрошћу прославио, и
када га је смрт узела и беше предан земљи, његова се душа у небо
вазнела, где је од ангела светих неувелим венцем украшена, да живи
вечно и слави име Господа.
Стефане премудри, у велику славу си одевен на земљи, јер си
многе безбожне противнике оборио, а стадо Христово си у вери
утврдио, и тако се вечног живота удостојио, зато се тамо не престај
молити за спасење душа наших.
Видесмо те блажени деспоте, како бринеш за твоја чеда, и многе
противнике побеђујеш, па молиш Господа да подари нама твојим
чедима, духовну снагу и веру непоколебиву, зато те славимо у невољама
овога века, и призивамо те да молиш Господа, да нам подари победе
над противницима, а душама нашим велику милост.
Христовом светлошћу си духовне очи твога народа отворио, а душе
свих си у отачкој вери утврдио, Стефане дивни деспоте, зато те и ми
молимо: да твојим молитвама утврдиш и нас у светом православљу и
укрепиш нас у љубави ка Христу, Спаситељу рода нашега.
Слава, глас 6.
У обиљу љубави ка светом православљу, и угледањем на светитеље
из рода свога, многе храмове си и манастире побожним иноцима
саздао, а они у изобиљу наслеђеног Божијег закона, узношаху песме
имену твоме и твојим родитељима, дајући достојну хвалу вери и
љубави свих вас у Христу, којега увек молите да се смилује душама
нашим.
И сада, богородичан, глас тај исти:Владичице прими моленија..
Владичице прими молитве наше и измоли нам од Сина твога,
вечну благодат и спасење душа наших.
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Велико славословље, тропар светоме, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од канона светога, песме 3. и 6.
Прокимен глас 4. Десница твоја Господе узвишује, десница Господња
даје силу. (Пс.118,16)
Стих: Нећу умрети него ћу жив бити и казивати дела Господња.
(Пс.118,17)
Апостол Ефесцима, зачало 233.
Алилуја, глас 1. Душа моја чува откривења твоја, а ја их љубим веома.
(Пс.119,167)
Стих: Још нема речи на језику мојем. (Пс.139,4)
Еванђеље по Луки, зачало 24.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)

Овог месеца јула 19. дан
Спомен преподобне матере наше Евгеније, у миру царице
српске Милице
На вечерњи
На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Овај дан теби посвећујемо, преподобна мати Евгенијo, и ову ти
службу приносимо и песму певамо, јер цео твој живот земни,
преславна, беше похвала твоме Творцу и Господу, пред којим сада
стојиш на небесима, и молиш га за спасење рода нашега.
Благословен је дан када се твојим родитељима родила кћер, будућа
двострука књегиња: у Крушевцу крунисана књегиња српска Милица, и
у Љубостињи међу монаштвом преподобна књегиња и монахиња
Евгенија; тако је по Божијем промислу одређено; а ти сада пред њиме
стојиш на небесима, и молиш га за спасење рода нашега.
По духовном степеништу се уздигла јеси до небеса, почевши као
Милица, супруга и књегиња, а свој успон си завршила као монахиња
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Евгенија, јер си тело души покорила, и земно небеском, и хитро си
прешла из временог у вечно, као права слушкиња Христа Бога, пред
којим сада стојиш на небесима, и молиш га за спасење рода нашега.
Невиђене несреће и ужасне догађаје си преживела: пропаст царства
и поругу крста, убиство сродника и познаника, и српских земаља брзо
поробљавање, али ниси очајавала, јер си сву наду на Бога положила,
пред којим сада стојиш на небесима, и молиш га за спасење рода
нашега.
Постала си родна воћка и душом и телом, свеблажена мати
Евгенијо, јер те је Господ као некада Рахиљу благословио, и родила си
дивнога деспота Стефана, славу и украс рода српскога, и опет те је
Господ благословио као свету Параскеву, српску отшелницу, љубостињска похвало, као родитељку безброј кћерки духовних посвећених
Господу, пред којим са њима стојиш на небесима, и молиш га за
спасење рода нашега.
Твоја кротка душа беше жедна правде Божије, и као царица
тражила си место усамљено, презирући сујету овог света, и вођена
агелом чуварем, нашла си у шумама љубостињским вољену пустињу, са
Лазарем побожним кнезом и супругом, и ту си примила благослов од
пустињака, који је служио у храму светог архиђакона Стефана, а ту си
по Божијем промислу подигла прелепи храм Пресвете Богородице, где
твоје чудотворне мошти до сада почивају, светитељко блажена.
Слава, глас 6.
Дођите сви богољубиви и христољубиви, и поклонимо се кивоту
преподобне матере наше Евгеније, јер ова богољубива и христољубива
мирисно миро излива, јер је више од свега на свету Бога заволела, а
непрестаним молитвама и уздасима је Христа у своје срце уселила, и
постала сасуд Духа Светога, имајући као мудра девојка своју светиљку
пуну уља милости, зато ју је Господ прославио и на земљи и на
небесима, па дарује исцелења болеснима, и велику милост свима који
њу прослављају.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме
твоме породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он
исти је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и
по природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у
две природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
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На стихивње стихире глас 2.
Спознала си света књегињо шта је живот човеков: сујета над
сујетама и брзи крај свим славама, зато си из душе заволела Христа,
као бедем непомични и њему си кликтала: спаси ме једини Човекољубче.
Стих: Благо свакоме који се боји Господа, који ходи путевима његовим.
(Пс.128,1)
И опет иста стихира: Спознала си..
Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6)
Спознала је мудра књегиња, да земни престо не даје спокојство,
нити земна слава блаженство, ни злато и сребро радост, зато се
књегиња обатила у монаштво, Милица у Евгенију, кличући Христу:
спаси ме једини Човекољубче.
Слава, глас 8.
Када је српском народу све узето: и слобода и држава и земни цар
и царство, војска и војводе хришћанске, тада си ти изабрана књегињо,
свукла царску порфиру, и напустила царски град Крушевац, а у пустињи
Љубостињској крст подигла, говорећи страдалном народу: крст је чувар
целог света, крст је верних утврђење, и ваш крст браћо, преводи вас у
васкрсење.
И сада богородичан: Безневестнаја Дјево..
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
Тропар, глас 4.
Скинувши царску одећу, обукла си монашку ризу, Евгенија славна:
мач славног кнеза Лазара сину своме Стефану Високом си дала, а ти
си Крст Христов као мач духовне победе узела, на спасење душе своје
и рода Српског Богоносног од зла турског: зато се и сада моли за нас
и све православне хришћане који те са љубављу прослављају, мати
мироточива.
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На јутрењи
На Бог Господ.., тропар преподобној (два пута)
Слава и сада: Јеже от вјека утајеноје..
После 1. стихословија, сједален глас 8.
Са побожним кнезом Лазарем, више сте ценили царство небеско
него земно, јер он је на Косову главу своју за царство положио, а ти
си великим подвигом, постом, бдењима и молитвама тело своје увела,
докле си душу своју стаништем Духа Светога учинила, Евгенијо мати
свеблажена, зато сада као кћер Божија, моли Христа Бога нашега у
царству небеском, за спасење свију нас.
Слава и сада, богородичан
После 2. стихословија, сједален глас тај исти.
Када су по Божијем попуштењу, и због греха отаца наших, Агарјани
разорили српско хришћанско царство, тада си ти као некада огњени
стуб Израиљу, осветљавала пут истине и спасења, своме роду српскоме,
утврђујући му веру и наду, проповедајући унутарњу слободу од греха и
страсти, слободу неумрлу, преподобна мати Евгенијо, и сада те молимо
ми твоја чеда, да се молиш за спасење душа наших.
Слава и сада, богородичан.
Канон глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу песму победну, јер је преславно потопио фараона
у мору, јер се прославио.
Великом злобом нас прогоне противници и видиви и невидиви,
зато теби притичемо, мати наша Евгенијо, угоднице Божија, а ти
заштити и спаси нас.
Рану добијену због непослушања Адамовог, ти си својим
послушањем Христу зацелила, зато је Госод теби подарио силу
исцелења свих болести и слабости човечанских.
Тебе је изабрао Господ да будеш светило поробљеном народу у тами
власти Агарјана, а ти си тај избор оправдала, и као верна слушкиња
добила, си пет таланата и њих си двоструко умножила.
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Слава: Пуна Духа Божијег, имала си смелост пред Бајазитом, царем
муслиманским, да исповедиш Свету Тројицу: Оца и Сина са Светим
Духом, Бога јединога и вечнога, којем доликује слава, част и сила у
векове.
И сада: Евину гордост си смирењем и послушањем воље Божије
победила Пречиста, а Гаврило архистратиг је узнео до небеса речи
твоје: ево слушкиње Господње, нека ми буде по речима твојим; Некада
као последња на земљи, а сада прва на небесима, Богородице спаси
нас.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: Утвержденије на тја..
Ти си тврђава свих који се у тебе надају, зато утврди у твојој вери
православној Господе све нас, као Човекољубац.
Сјединила си веру своју са милостињом, милостива госпо-дарице
наша и слушкињо господња, и веру православну сваког дана си исповедала и штитила, а милостињом си Христа ради, сиротињу прехранила,
Евгенијо дивна душо рајска.
Принела си Господу двоструке плодове: од свога тела кћери и
синове, као царица и законита супруга, а од душе безброј кћери
духовних, као монахиња и игуманија љубостињска.
Кроз многе туге и страдања си научена да се држиш Господа свога,
чије сјајно лице сада гледаш у светлу незалазном, и молиш се за душе
наше.
Слава: Извору живота и бесмртности, извору светлости и мудрости,
благоме и свесилном Богу, Једноме у Тројици, се верно сви поклонимо.
И сада: Наша књегиња и господарица Евгенија, подигла је у Љубостињи
предивни храм теби, Царице над свим царицама, и Господарице над
свим господарицама, јер ти си храм телесни постала Бога оваплоћенога.
Песма 4.
Ирмос: Небеса добродјетељтвоја покрила јест..
Твоја доброта је већа од небеса, и земља се испунила славе твоје
Христе, зато ти са вером кличемо: слава сили твојој Господе.
Ниси се предала очају, чувши за мученичку смрт твога супруга,
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славнога Лазара, него си само рекла: нека буде воља Божија, Евгенијо
душо рајска.
Ниси се предала очају, чувши за смрт оца твога и девет браће и
зетова, него си са уздахом рекла: нека буде воља Божија, Евгенијо душо
рајска.
Ниси се предала очају, чувши за погибију целе војске српске, која
се за часни крст Христов борила, него си попут Јова рекла: нека буде
воља Божија, Евгенијо душо рајска. нека буде воља Божија, Евгенијо
душо рајска.
Слава: Створитељу неба и земље и Сведржитељу се са страхом
поклонимо, и са хоровима ангела сложно певајмо: свети је, свети и
свети, Господ Саваот.
И сада: Излиј твоју милост, Свемилостива, на свету обитељ Љубостиње,
коју је блажена Евгенија подигла у твоју част, и буди свима који се у
њој подвизавају окриље и заштита од видивих и невидивих искушења.
Песма 5.
Ирмос: Стјажавиј ни избраннија људи кровију..
Крвљу твојом Господе стекао си нас твој изабрани народ, зато
подари нама твој мир, и у слози сачувај стадо твоје.
Заволела си Бога више од свега, и свете Божије угоднике мимо
целог света, и угледала се на живот светих, који су највише прославили
Творца на земљи.
Угледајући се на преподобну Параскеву српску и делима и вером,
ти си са Ефимијом далеко путовала, да измолиш њене мошти од турског
владара, и спасеш их од бешчашћа.
Изузетно поштовање си имала према светом краљу Стефану
Дечанском, и пред његовим кивотом си поставила две велике свеће, са
завештањем да буду упаљене када се народ српски ослободи јарма
агарјанског.
Слава: Теби недостижни Боже Створитељу и Оче наш, клањамо се и
молимо те: утврди православну веру по целом свету, а нама даруј
опроштај грехова и велику милост.
И сада: Звездо сјајна која јављаш Сунце правде, и храме Бога живога,
кивоте велике Светиње, најславније чедо Јоакима и Ане, Мати Богородице, спаси нас.
Песма 6.
Ирмос: Јакоже пророка Јону от кита избавил јеси..
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Као што си пророка Јону избавио из кита, Христе Боже, тако и
мене избави из дубине греха, и спаси ме једини Човекољубче.
Многим милостињама и скупоценим даровима си манастире и
светиње по целом свету даривала: храм гроба Господњег у Јерусалиму
и обитељи на Светој Гори Атонској, милостива госпођо Евгенијо.
Милостињу и дарове си слала светом Кипријану, митропо-литу
Кијева, за светиње кијево-печерске, милостива госпођо Евгенијо.
Милостињу и дарове си слала у Грчку, Бугарску и Влашку и у
манастир Путну, милостива госпођо Евгенијо.
Слава: Ти коме је име Онај Који Јесте, и Истина, Пут и Живот, и
Љубав и Алфа и Омега, и Амин, Боже наш, помилуј и спаси нас.
И сада: На земљи слушкињо Божија, а Царице славна на небесима,
смерна више од свих на свету, а славнија од свих ангела на небесима,
Мати Христа Бога, Богородице спаси нас.
Кондак, глас 7.
Царску си душу имала, обложену немоћним телом, али си тело
вољно обложила сиромаштвом монашке ризе, и тако си послужила
душом чистом и телом бестрасним Богу и ближњима. Зато благослови
Бог име твоје и гроб твој мироточиви, Евгенија свехвална: свима
болесним за исцељење и свима верним на спасење.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи отроки неопални собљудшаго..
У пећи је сачувао неспаљене младиће, и огањ је угасио, зато му
певајмо и рецимо: благословен си Боже отаца наших.
Удовице и кћери витезова косовских окупила си у Љубостињи, и
сачувала их под окриљем Богородице, од зверстава агарјанских, мати
Евгенијо предивна.
Осиромашене кћери српске, прехранила си и васпитала у својој
обитељи, учила их закону Божијем, и крепила у срцима њиним светлу
наду на спасење, мати Евгенијо предивна.
Бодром душом у немоћном телу, бодрила си све очајне, уздижући
своју душу ка Богу и непрестано молећи се у сузама и у посту, мати
Евгенијо предивна.
Слава: Као што пророци прорекоше, апостоли проповедаше а свети
оци одредише, тако и ми верујемо: у Бога једнога Бићем, а Тројичног
по Ипостасима; њему доликује свака слава, част и клањање.
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И сада: Од Духа Божијег си зачела и родила Господа и Спаса нашега
Исуса Христа, зато сада њега смело моли, Преславна Увекдјево, за
спасење душа наших.
Песма 8.
Ирмос: Всјаческаја носјај неприступноју..
Ти све држиш Христе твојом недоступном силом, ти си и твоје
преподобне младиће у пламену оросио, јер су кликтали: благословите сва дела господња Господа.
Слобода без Христа угњили и труне у души и срцу, а робовање без
Христа је безнадежно и неподношљиво, ово си ти спознала и роду
своме објавила, света душо благодатна.
Крст Христов си на себе узела, а све који се крсту клањају си њиме
осенила: и монахиње и народ и цео свет, крстом си благосиљала,
крстоносна Евгенијо.
Сво богатство земно си разделила, али си своју душу Богом
обогатила, и спољашње си раздала ради унутарњег, а земно за небеско,
и тако си испунила наредбу Христву, Евгенијо, душо света и даровита.
Слава: Нисмо спознали од ангела нити од човека, него од самог БогаРечи о Троједном Божанству, о трисунчаном Светлу, неизрецивом и
недоступном, који је свуда и све својом мудрошћу и силом одржава.
И сада: Кога си у пећини витлејемској родила, и Кога си разапетог на
крсту гледала, Тога сада гледаш на небесима, на престолу са десне
стране Силе, свеблажена Мати Сунца правде, зато нам буди код њега
недремана заступница, ради милости и спасења.
Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Богородицу, небесниј чертог..
Песмама величамо тебе преславну невесту и Пресвету Богородицу,
јер си родила Творца свега видивог и невидивог.
Губљење царства земног не значи губљење Бога и губљење душе,
јер мало је изгубљено али је веће остало, времено је изгубљено а вечно
је остало, зато не очајавајте сестре и браћо, тако је говорила народу
српском мудра Евгенија.
Постала си скроз духовна у остаремо телу, и као блистави огањ у
пепелу, али си кликтала у своме срцу: Исусе, Сине Божији, помилуј ме.
Твоје тело као станиште Духа и чудотворно, у великој цркви
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Љубостиње и сада излива исцелења свима који ти притичу, и са вером
име твоје призивају, мати Евгенојо и рајска душо.
Слава: Само уз помоћ Бога, Светла Триипостасног, живимо и крећемо
се, а њему се са трепетом клањају престоли, начала и силе, госпотства,
архангели и ангели, и дануноћно кличу: слава сили твојој Господе.
И сада: Богородице Дјево, Богом благословена, ти си нам родила
Христа, да нас препороди водом и Духом и својом крвљу; њему нека
је вечна слава а теби Дјево похвала.
Светилен:
Постала си као сјајна звезда, у мраку народне несреће и страдања,
сјајећи свима светлом Христа распетога и васкрслога, Евгенијо,
утешитељко.
Слава и сада, богородичан:
Наша света мати Евгенија, подигла је предивни храм у Љубостињи
у име твоје, прекрасна Мати Божија, зато те сада молимо, да ради њене
љубави према теби, спасаваш нас од невоља и туге.
На хвалитним стихире на 4; Глас 5.
Ради славе небеске, ти си славу земну презрела, и богато имање си
сиротињи и убогим раздала, и тако си заповест Христову испунила, сав
свој живот овде ниси ценила, надајући се на живот бесмртни, зато ти
је Господ подарио вечну славу, богатство непролазно и живот без краја
у царству небеском, мати Евгенијо, а ти сада са свима преподобнима и
праведницама љубостињским, моли Христа Бога, за спасење душа
наших.
Твоме благословеном кивоту притичемо са љубављу као скупоценој
ризници, и прослављамо Бога најмилостивијега, који даде и мртвоме
телу твоме благодатну силу, да болесне оздравља а напаћене исцељује,
зато тебе цео род српски у песми слави и радосно празнује твој свети
спомен, свеблажена мати Евгенијо, а ти моли Христа Бога за душе
наше.
Радуј се народе српски христоносни, радујте се мноштво светих,
јер украсисте свој живот као звезде што красе свод небески; Радуј се
књегињо Милице, потоња монахињо Евгенијо, сада у радости на
небесима, а са тобом и свете Параскева и Јелена Дечанска, царица
Јелена Душанова, и мати Ангелина крушедол-ска, и безброј праведних
српских жена и девојака, и преподобних монахиња, часних исповедница
и славних мученица; Ради њиних молитава Боже помилуј нас.
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Дођи народе ка светом гробу матере наше Евгеније свеблажене,
дођите и обрадујте се, јер гле колика је сила вере хришћанске! Гле како
Бог прославља своје угоднике! Гле како и мртве кости њине изливају
миро мирисно и целебно. О, чуда над чудима! О лепоте неизрециве!
Зато дођите и кличите: Бог наш је Бог живих а не мртвих, и заиста је
диван у светима својим.
Слава, глас 6.
Угледала се јеси на Немању великог који је престо и светску славу
ради Христа презрео, и као монах Симеон је на рогозу и камену
спавао, и као ангел у телу је, одрекавши се себе, Богу и своме роду
послужио, зато и тебе прослављамо славна књегињо и мати наша
Евгенијо, блистава звездо, јер си светим твојим животом као тамјан
замирисала по српским земљама, у време навале Агарјана, и постала
си као Павле свима све: удовама косовским састрадална, деци одгајатељка, монахињама узор због ангелског живота, сиротињи милосрдана
мати, тужнима блага утешитељка, храмова Божијих градитељка, зато те
славимо мати наша Евгенијо, а ти моли увек Господа за душе наше.
И сада:
Ти си кћер праведних Јоакима и Ане, од рода Давидовог, а названа
си и као кћер Свевишњег, и као смерна слушкиња Господња и као Мати
Божија, јер се из тебе Бог јавио људима, да спасе све верне и покајане,
зато имаш смелост, Пречиста Дјево, па моли Господа за мир целог
света, и спасење свих који тебе поштују и славе.
Велико славословље;
Тропар преподобној
Скинувши царску одећу, обукла си монашку ризу, Евгенија славна:
мач славног кнеза Лазара сину своме Стефану Високом си дала, а ти
си Крст Христов као мач духовне победе узела, на спасење душе своје
и рода Српског Богоносног од зла турског: зато се и сада моли за нас
и све православне хришћане који те са љубављу прослављају, мати
мироточива.
Слава и сада: 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 провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
Јектенија и отпуст.
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На литургији
Блажена од канона преподобне, песме 3. и 6.
Прокимен глас 7. Душа моја чува откривења твоја, а ја их љубим
веома. (Пс.119,167)
Стих: Чувам заповести твоје и откривења, јер су сви путеви моји пред
тобом. (Пс.119,168)
Апостол Галатима, зачало 208.
Алилуја, глас 6. Покажи ми Господе пут свој и ићи ћу у истини твојој.
(Пс.86,11)
Стих:
Еванђеље по Матеју, зачало 104.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

Овога месеца јула 19. дан
Служба преподобној Макрини, сестри Василија Великог
На Господи воззвах.., стихире Макрини, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Своје девство си чисто и неокаљано сачувала, јер си чисто
поживела, и све богатство си раздала, да испуниш заповест Христову,
па си за њиме следовала, и своју земљу и све тамо напустила, зато ти
је небо и све небеско Исус, човекољубац, подарио јер је Спас душа
наших.
Побожна и самосавладива, ти си душу своју бесмртном учинила, и
постарала се да се не помешаш са нечистотом и гресима, него чиста
од свакога блата, напустила си сваку земну тежњу, и немајући никакве
нечистоте ни ожиљка, мати богоугодна, ти си чиста и непорочна
изашла пред твога небеског Женика.
Твоје светло лице је обасјано зрацима и после смрти, прехвална,
јер те је Христос прославио, као своју боголику невесту, милостиву и
светлу, сажаљиву и богоречиту, јер си ангелским животом на земљи
поживела, и светим животом Богу угодила.
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Ине стихире преподобном Дију, глас тај исти.
Подобан: Јако добља..
Као звезду свемирску, духовно заблисталу на своду цркве, хвалимо
те блажени, јер смо твојим сјајем увек обасјани, и душом и срцем, зато
молитвено славимо твој светли дан, свештениче и чудотворче, и
монаштва украсе.
Као други Арон, процветале палице, примио си оче свето
посвећење, и као други Мојсеј, и ти си преподобни извео воду из
камена, и као Илија си молитвом мртвога подигао, на велико чуђење и
свето просветлење, добрознани Дије, богомудри и блажени.
Духовно просветлење си јасно примио, и зле духе одгонио, а свету
бригу о душама си водио, и тиме си мноштво увек спасавао, који са
вером славе спомен твој, одважне подвиге, и предивна чудеса, Дије
похвало отаца.
Слава и сада, богородичан; Глас и подобан тај исти.
Ти си Бога који је несместив у себе примила, а он се из
човекољубља оваплотио и нашу природу из тебе примио и сасвим
обожио, зато не презри мене Најчистија, јер сада патим, него се убрзо
смилуј, и од сваког напада и повреде од злога ме ослободи.
Крстобогородичан; подобан тај исти:
Када је твоја Родитељка као јагње видела тебе као Јагњета и
Пастира на дрвету крста, јецала је и матерински нарицала: Сине мој
вољени, зашто си на дрвету крста разапет, Дуготрпељиви? Зашто су ти
Речи Божија руке и ноге приковали безаконици и зашто си твоју крв
излио Владико?
Тропар светој, глас 8.
У теби је мати свакако спасена Боголикост, јер си примила крст и
за Господем Христом следила, делима си учила презирати тело, а
желети за душу више ствари бесмртне, зато и са ангелима преподобна
Макрино радује се дух твој.
Тропар преподобном, глас 1.
Као житељ пустиње и у телу ангел и чудотворац, показао си се
богоносни оче наш Дије. Постом, бдењем и молитвама небеске си
дарове примио, да исцељујеш болести свих који ти са вером долазе.
Слава Ономе који ти је дао снагу, слава Њему који те је овенчао, слава
Њему који кроз тебе дарује свима исцелења.
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На јутрењи
Канон преподобној. Акростих је: Тебе Макрино као чисту невесту
овенчавам. Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Моли свеславна Макрино пречистог Женика, као украс душа, јер си
га заволела од свега срца свога, да просвети све који ти певају.
Ти си Христе надразумни бездан доброте, и ти си твоју чисту
невесту преславну и непорочну Макрину прославио, која се приковала
жудњом за тобом.
Богомудра Макрино, похвало чедности, ти си њу искрено сачувала
нетакнуту, твојим уздрживим животом, јер си тело покорила души.
Богородичан: Христос који је из твога тела светло заблистао,
Богоневесто Најнепорочнија, обасјао је срца свима који те са вером
славе Мати Божија, и обасјао је светлошћу дан.
Ини канон преподобном, дело Јосифово. 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.
Увек си Божију вољу испуњавао, и твој крст си примио, и за
Христом следовао; прохтеве твога тела си, Дије, уздржањем умртвио.
Зором си ранио ка слави незалазног Сунца, оче преподобни, и као
пресветла звезда си постао, јер си верне врлинама и светлошћу твојих
чудеса обасјао.
Твоје жеље си од свих лепота овог света удаљио, јер си искрено за
надсветском славом жудео, и мада у телу, ти си божанском благодаћу
бестелесног душмана победио.
Богородичан: Ти си, Најнепорочнија, постала станиште духовнога
Сунца, који је нас божанским сјајем обасјао, и маглу неверја је,
Увекдјево, одагнао.
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Песма 3.
Ирмос: Не мудростију..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светога као што
си ти, Човекољубче.
Украшена богоданом лепотом и благодаћу, пореклом си из знатнога
рода, али си и слава и мученика, јер си се на њихов живот угледала.
Наредбама Божијим си се покорила девојко, и оставила си сав
метежни живот, и од славе си утекла, јер си желела да у посту и
молитви живот проведеш.
Светињу си из малена заволела, а твоја мати те је сачувала, те си
Макрино остала чедна и непорочна.
Богородичан: Ти си нам Дјево и свенепорочна млада Девојко без
семена изникла клас живота, којим смо утврђени, зато те славимо.
Ини.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Блистајући светим сјајем, постао си светило, које води све који ти
са вером долазе, блажени оче.
Водио си у живот вечни оне који су ти следовали, оче преподобни,
а телесне страсти си са Божијом помоћи умртвио.
Сјединио се јеси са небесним житељима, јер си још на земљи
ангелским животом живео, богоносни оче Дије.
Богородичан: У тебе, Пречиста, се уселио Онај који живи на небесима,
да спасе душе свих који ти певају.
Кондак преподобном, глас 2.
Подобан: Твердија..
Наоружао си душу Божанском чистотом и задобио си непрестану
молитву као копље, расекавши војске демонске, чудотворче, оче наш
Дије: моли се непрестано за све нас.
Сједален светој, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Твоје свети спомен Макрино данас је целом свету заблистао,
казујући о твоме животу, јер си ти уздржањем телесне жеље разорил,
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и невеста Христова од младости постала, зато избављај од свакога зла
нас који те хвалимо.
Слава преподобном, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Од младости си себе Богу предао, и њему си оче преподобни до
краја добро послужио, од њега си дарове примиои благодаћу много
демона одагнао; на славу Господа си обитељ саздао, а твојом молитвом
си удостојен чак и мртве васкрсавати, оче прехвални, због тога ти
кличемо: моли Христа Бога, да подари опроштај грехова, свима који са
љубављу славе свети спомен твој.
И сада, богородичан:
Опевајмо њу као небеске двери и кивот, као пресвету гору, као
светли облак, као неосагориву купину, као духовни рај, Еве позивање,
и целог света ризницу, јер се у њој извршило спасење света, и опроштај
старих сагрешења, зато јој певајмо: моли се Сину твоме, да дарује
опроштај сагрешења свима, који се побожно клањају твоме пресветом
Породу.
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: 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.
За свет и за све светско си била као умрла, и само си за Бога
живела, жудњом за обожењем си свој живот управљала, јер си лепоту
небеског Женика желела, који те је спасао чедну и чисту, прехвална.
На чисту првомученицу Теклу се угледала, и њеном заиста попут
ње је свето живела, свето надахнута са небеса, јер је такво и име
добила.
217

MINEJ JUL
Као вођа девојака, ти си их Макрино привела девственоме БогуРечи који је из Дјеве заблистао, сједињен без страсти и у нашем
подобију, јер и ти си живот без трасти показала.
Богородичан: Сведржитељ рођени из твога тела Богоневесто, животворном десницом дарује реке дарова, изворе исцелења и богатство
обожења.
Ини.
Ирмос: Вознесена тја видјевши..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и да сунце стаде у
току своме, тада ти је достојно кликтала: слава сили твојој
Господе.
Небеским сјајем си своју душу просветлио, а сваку телесну лепоту
си као сан сматрао, јер си очекивао град на висини небеској, и на њега
се богоносни оче надао.
Као облак који кишу носи, тако си ти дошао у царски град, и
напојио си га пићем Духа Светога, јер си изузетну бригу за душе
показао.
Уздржањем си грехе умртвио, зато си помоћу силе Божије и
мртвима живот даривао, а излио си воду покајања, оче преподобни,
свима који твој спомен славимо.
Богородичан: Спознасмо те Дјево као свећник светлоносни, јер си сјај
Божанства у своме телу си носила, зато те молимо: твојим светлом
обасјај душе свих који ти певају.
Песма 5.
Имрос: 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.
Ниси светитељко дозволила да укаљаш страстима, ни лепоту душе
нити своју боголикост, јер си се надала неизрецивој лепоти твога
небеског Женика, девојко честита.
Обогаћена великом утехом од Христа, ти си одлучно и без колебања
сваки прохтев страсни умртвила, на молитви од вечери до зоре,
светитељко непорочна.
Одлучно си неокаљану душу за Христа чувала, јер си од рођења
њему припала, њему си и тело и душу предала, и од своје младости си
постила.
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Богородичан: Родила си Богомати Христа Избавитеља целог света, који
је нас, својом вољом пале у трулежност, обновио, и у неизрециву славу
уздигао.
Ини.
Ирмос: Ти Господи мој свјет..
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, ти си света
Светлости из мрачног незнања обратио све, који ти са вером певају.
Животом си као на гори посвећења стајао, а узношењем срца ти си
страсти разорио, и Богу се приближио.
Теби је чудно процвао штап као Аронова палица, и постао си оче
богоносни чист и свето посвећен твоме Владици.
О, колико ли је светих дарова од Бога теби подарено! Ти си оче
молитвама као мотиком воду живу из дубоке земље извео.
Богородичан: Ни памет ангела нити људи, не може, Свенепорочна,
изрећи недокучиву дубину чуднога рођења из тебе.
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.
У Христу си свакако узрастала, а у души својој си само врлине
засадила, и у срцу божанску науку.
Непрестано си Христу молитве певала, и од њега си девојко велику
помоћ примила, и тако си уз божанску благодат девство своје сачувала.
Христос те је венцем дарова овенчао, као честиту девојку и вођу
чете девственица, а затим те је богомудра светитељко у небески дворац
уселио.
Богородичан: Када се Бог-Реч из тебе, Свенепорочна, оваплотио и
неизрециво родио, он је две природе, дотле разједињене, саставио.
Ини.
Ирмос: Тај исти.
Узнесен жудњом за Богом, ти си своје страсти смирио, а свирепост
демона си, богоносни оче, уништио, зато си монаштву непомични
темељ.
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Својим уздржањем си, оче, ранио духовног Египта и ослободио га
од робовања страстима, зато се мноштво народа код тебе стицало.
Богат врлинама, и пун светлих чудеса, прешао си богомудри Дије
у небески град, и молиш се за избављење од невоља стаду твоме.
Богородичан: Умртви Свенепорочна, страсти душе моје, јер си Жовот
свих неизрециво родила, и умири мој разум узбуркан гресима.
Кондак светој, глас 4.
Подобан: Јавилсја јеси..
Благог Бога си заволела свим срцем, Макрино света, и Његов
славни Крст на раме си узела, усрдно идући за Њим: отуда си задобила
опроштај грехова.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи араамскија..
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.
Само Христа желећи, и коснута његовом савршеном љубављу, ти си
кликтала: за тобом хитам, најопеванији и благословени Господе и Боже
отаца наших.
Одбацила си метеж свих прохтева и страсти, и одевена у светлу
одећу бестрастију кличеш: благословен си најопеванији Господе и Боже
отаца наших.
Уништила си зверске навале покренуте од вође демона, и примила си
победничке почасти дична, певајући: благословен си Господе Боже
отаца наших.
Богородичан: Твојом материнском смелошћу покидај Дјево окове
грехова свима, који побожно и са вером певају Рођеноме из тебе.
Ини.
Ирмос: В пешчи авраамстији..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе твоје Господе.
У срцу своме начинио си станиште Тројице, а за монаштво си
посебно бринуо, богоносни оче, кличући: благословен си у храму славе
твоје Господе.
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Чудесно си начинио кладенац бистре воде, оче богомудри, а воду
спасења свима изливаш, који са вером славе твоје уснуће, чудни Дије,
пресветло светило монаштва.
Свој живот си врлинама украсио, и постао сав просветљен, и
светла кула и вођа онима који певају: благословен си у храму славе
твоје Господе.
Богородичан: Бог Свети је тебе млада Дјево учинио светијом од
херувима, па освештава све који певају: бллагословена си ти међу
женама, Владичице Најнепорочнија.
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 свети живот, који си у чистоти водила, био је као неукрадиви
принос и скривена лепота, и као побожни украс постала си мати
богонадахнута, кличући: Господу појте његова дела и величајте га у све
векове.
Одевена у умртвљење страсти, ка бесмртноме Богу си прешла,
стекла богопознање и бесмртну душу са којом кличеш: Господу појте
његова дела и величајте га у све векове.
Зрацима Трисветлог сјаја, ти си лице и душу обасјала, и тако си
уснула даровита, уснућем блаженим, да весело гледаш жељенога и
кличеш: Господу појте његова дела и величајте га у све векове.
Богородичан: У теби, као пресветом кивоту, осењеном Духом
Божанским, превечни и увек постојећи Бог-Реч, по неизрецивом
миилосрђу, је Човеком постао, зато теби Родитељки и Богоматери
певамо и величамо те у све векове.
Ини.
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.
Твојом процвалом палицом, Бог је твоју душу, светитељу, учинио
плодоносном, јер Божијом вољом, заслађујеш плодовима и духовним
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воћем и рајском храном мноштво монаха, који кличу: сва дела господња
благословите Господа.
Твоја душа блиста лепотом светости, и зато је красна, а сада си до
крајње лепоте достигао, и као чист обожен заједништвом са Богом,
заувек певаш: сва дела господња благословите Господа.
Радосним те песмама прослављамо Дије и славимо, а ти спасавај
твоје стадо увек, јер твој спомен слави, и доведи до врата у живот
небески све који певају: сва дела господња благословите Господа.
Богородичан: Постала си шира од небеса, јер си Бога примила, Маријо
Пречиста, зато га моли, да ме спасе од навале страсти, и од
предстојеће страшне осуде избави ме, јер кличем: сва дела господња
благословите Господа.
Песма 9.
Ирмос: Ева убо недугом..
Непослушна Ева је клетву и болест уселила, а ти си Дјево
Богородице, Изданком твога тела целом свету благослов процвала,
зато те сви величамо.
Цео живот си заиста провела у Божијој благодати, јер си сву гладну
сиротињу хранила, прехвална, зато те је Милостиви прославио, јер си
и ти милостива била.
Сва си светла пред лице Божије изашла, свехвална, светим
животом и вером украшена, блистајући славним пореклом и сваком
врлином, и тако си у небеску висину достигла.
Уселила си се Макрино у пресветли дворац, и у храм небески, и
сада си тамо са девственима и са твојим светим сродницима, зато
смело моли Господа да спасе све који ти певају.
Богородичан: Плод красан и светао изнад свакога, из твога је тела,
Дјево Богородице, јер ти си Бога оваплоћенога родила, који је дошао да
спасе човека, зато те сви величамо.
Ини.
Ирмос: Камен нерукосјечниј..
Као угаони камен несечен руком, тако се Христос од тебе Дјево,
као од несечене горе одсекао, да сједини раздвојене природе, зато
се веселимо и тебе Богородице величамо.
Постао си оче као ангел, јер зрачиш врлинама, и имајући позлаћена
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крила ка небесима си узлетео, зато те радосно славимо и побожно
хвалимо.
Као сјајно сунце заблистао си Дије са истока, зрацима свих твојих
чудеса и врлина, и богато их шириш и просветљујеш њима све крајеве
света.
Сав обасјан сјајем врлина, ка Светлу незалазном си оче прешао
радосно, и уселио се тамо где су душе преподобних, зато се моли за
стадо твоје.
Богородичан: Поштеди ме Христе када будеш у слави судио целом
свету, јер имам за молитвеницу код тебе Речи-Божија Богородицу
Увекдјеву, као и саборе преподобних и војске ангела.
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Месеца јула 20. дан
Спомен светог и славног пророка Илије

ПАЗИ
У грчким штампаним и рукописним књигама и у Уставу је одређена служба пророку Илији као шестерична и са Октоихом овако:
На вечерњи
Уобичајена катизма. На Господи воззвах.., стихире на 6, глас 1.
Подобан: Небесних чинов.., и глас 2. самогласно; Слава, глас 6.
Приидите православних.. И сада: богородичан или крстобогородичан.
На стиховње стихире из Октоиха; Слава, глас 6. Пророче проповедниче Христов.. И сада: богородичан. Тропар, глас 4. Во плоти
ангел.. Слава и сада, богородичан или крстобогородичан.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар пророка (два пута) Слава и сада, богородичан или крстобогородичан. Катизме уобичајене, и сједални из
Октоиха.
Канони оба из Октоиха и светога на 6. После 3. песме сједален.
После 6. песме кондак и икос и Пролог. После 9. песме светилен
пророка. На хвалитним стихире на 6. Слава, глас 8. Пророков
верховники.. И сада: богородичан. На стиховњим из Октоиха, Слава,
глас 4. На огњенеј колесницје..
На литургији
Блажена пророку од канона песме 3. и 6.
Прокимен, глас 4: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову.
(Пс.109,4)
Стих: Рече Господ Господу моме: седи мени са десне стране, док
положим непријатеље твоје за подножје ногама твојим. (Пс.109,1)
Апостол Саборна посланица Јаковљева, зачало 57.
Алилуја, глас 5: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и
Самуило међу онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
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Стих: Светлост засија праведнику, и правима срцем весеље. (Пс.96,11)
Еванђеље по Луки, зачало 14.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
ПАЗИ
У неким уставима смо нашли и три Чтенија на вечерњи и велико
славословље на јутрењи.
На малој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 4; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Трисунчаним светлом Божијега сјаја, и читотом душе, ти си
безбожнога цара као злочинца правеним судом изобличио, и небо си
затворио, а удовицу и њеног сина прехранио, зато се моли пророче, да
се спасу душе наше. (два пута)
Светим боговиђењем постао си пророчкога чина достојан, и због
предзнања си пророче Божији поштован, јер си о далеким стварима
пророковао као да су близу, а неправедног цара си изобличио, и лажне
свештенике си смрти од ножа предао, зато моли Христа Бога да спасе
душе наше.
Безбожни цар твоје изобличење није отрпео, него је теби Божији
пророче говорио: зар си ти који мучиш и буниш Израиљ? А ти си
рекао: не ја о, царе, него ти и дом оца твога, јер си напустио Бога
Створитеља свога, и туђим боговима си отишао. Молитвама твога
пророка Христе, од такве обмане избави нас и спаси душе наше.
Слава, глас 6.
Илијо Божији пророче, ти си неправедног цара изобличио због
убијања Навутеја ради винограда, и смело си рекао: зато што си
неправедно убио човека Израиљца, и сам ћеш царе тако погинути, и
пси ће твоју крв лизати, и блуднице ће се у твојој крви умивати; Зато
Хрите молитвама твога угодника, уједно и пророка, од такве претње
избави нас, и спаси душе наше јер си Човекољубац.
И сада, богородичан.
На стиховњим стихире глас 2.
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Подобан: Доме Еуфратов..
Божији пророче, ти си ревновао за Господа Сведржитеља, и
молитвом си закључао небеса, и рекао си: да ни киша ни роса не падне
на земљу, до онда када то моја уста изговоре.
Стих: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и Самуило међу
онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
Божији пророче, ти си молитвом и умољавањем опет небеса
отворио, и кишу жедном народу изобилно подарио.
Стих: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову. (Пс.109,4)
Божији пророче, ти си удовицу и сина јој прехранио, и молитвом
си наћве брашна и чанак уља умножио, јер по наредби Господа, није
брашна у наћви ни уља у чанку нестало.
Слава, глас и подобан тај исти.
Божији пророче ти си својом молитвом огањ са небеса низвео, и
цара си убедио да говори: заиста је само један Бог, којег прорповеда
Илија.
И сада, богородичан:
Владичице блага, твоје свете руке уздигни ка Сину твоме, да се
као душељубиви Створитељ, смилује на слуге твоје.
На великој вечерњи
На Господи воззвах.., стихире на 8; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Ти си милосрдна Речи Божија, Тезвићана Илију кочијом огњеном са
земље узео; његовим молитвама спаси нас који тебе верно славимо, а
његов свети спомен на спасење радосно празнујемо.
У земљотресу и танком лахору си видео долазак Бога, Илијо
богоблажени, а он те је у давнини просветио, и ти седећи на кочији
четворопрегу си преко неба чудно прејахао, задивљујући све пророче
богонадахнути.
Запаљен ревноћу побожном, ти си Илијо лажне свештенике на
смрт од ножа предао, небо си речју затворио да не буде кише на
земљи, а преданим плаштом си Јелисеја испунио двоструком Божијом
благодати.
Иние стихире, глас 2. Самогласно.
Дело Јована архиепископа.
Два су светила заблистала целом свету: пресветли Илија и Јелисеј;
први је светом речју небеса за кишу затворио, цара изобличио, и на
огњеној кочији се у небеса узнео, а други је неродну воду исцелио, и
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двоструку благодат примио, реку Јордан је разделио, и сада се радују
са ангелима и моле се за нас, да се спасу душе наше.
Бог који те је у потресу, у кочији огњеној у ваздух на небеса
подигао, огњену ти је, Илијо из Тезве, благодат чудеса подарио, и
нетрулежним те је учинио, да смрти не видиш, докле се свима
проповеда Христос, зато дођи и даруј нам твоје спасоносне поуке.
Запаљен побожном ревношћу, пророче Илијо, ти си незалазно
светило цркве постао, небеса си без капи кише затворио, а гавран те
је хранио; цара си изобличио, а лажне свештенике смрти предао, огањ
си са небеса низвео, и педесет и два си уморио; удовицу си уљем и
прегрштем брашна прехранио, а њеног сина молитвом васкрсао; огњем
си воду запалио, а воду Јордана си прешке прешао; и огњеном кочијом
се у небеса вазнео, а Јелисеју двоструку благодат подарио, зато се моли
Богу непрестано, да спасе душе наше.
Слава, глас 6.
Дело Византијево.
Дођите сабори православних, окупимо се данас у светом храму
ових пророка богоречитих, и запевајмо песму попут псалама, овима
које је Христос Бог прославио, па весело и радосно кличимо: Радуј се
земни ангеле а небески човече, Илијо знаменити; Радуј се Јелисеје
свечасни, јер си двоструку благодат од Бога примио; Радујте се усрдни
заступници и заштитници, и лекари душа и тела христољубивога
народа; ви избављајте од сваког напада противниковог, и невоље и сваке
несреће, све који са вером славе ваш празнични спомен.
И сада, богородичан (догматик): Кто тебе не ублажит..
Ко да те не слави Пресвета Дјево? Ко да не пева о пречистоме твоме
породу? Јер Надвремени од Оца заблистали Син јединородни, он исти
је из тебе Чисте дошао, неизрециво оваплоћен, по природи Бог и по
природи је човек постао ради нас, не у два лица раздељен него у две
природе несливен се појавио. Њега моли Чиста најблаженија, да се
смилује на душе наше.
Вход, прокимен, три Чтенија.
1. Читање из Треће Књиге о Царевима (Глава 17, 1 – 24)
Би реч Господња Илији Пророку, и рече ка Ахаву: Жив је Господ
Бог над војскама, Бог Израиљев, Којему престадох данас пред Њим, да
неће бити година ових росе ни кише, него само на реч уста мојих. И
дође реч Господња Илији, говорећи: иди одавде на исток, и сакри се у
потоку Хоратз, који је наспрам Јордана; и пићеш воду из потока, и
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гавранима ћу заповедати да те хране онде. И отиде и учини Илија по
речи Господњој, и седе крај потока Хората наспрам Јордана. И гаврани
му доношаху хлебове ујутро и месо предвече, и из потока пијаше воду.
И би после дана (неких), пресуши поток, јер не би кише на земљи. И
дође реч Господња Илији говорећи: Устани и иди у Сарепту Сидонску
и остани тамо; и ево, заповедио сам онде жени удовици да те
прехрани. И устаде и отиде у Сарепту; и дође на врата града. И гле,
онде жена удовица скупљаше дрва. И повика за њом Илија и реће јој:
донеси ми мало воде у суду, да пијем. И она пође да урме. И повика
за њом Илија, и рече: Узми ми и комад хлеба у руци твојој, да једем.
И рече жена: Жив је Господ Бог твој, ако имам печенога хлеба, него
само колико мшака брашна у копањи и мало уља у крчагу; и ево
сакупићу два дрвцета, и учићу и направићу га себи и деци мојој, да
поједемо и умремо. И рече јој Илија: Не бој се ! Уђи и учини по речи
твојој; али учини најпре мени отуда мали хлеб печени, и донећеш ми;
а себи идеци твојој начинићеш после. Јер тако говори Господ Бог
Израиљев: копања брашна неће нестати и крчаг уља неће се умањити,
до дана када Господ да кишу на земљи. И отиде жена и ућини по речи
Илијиној, и једе она, и он, и деца њена. И од тога дана копања брашна
не нестаде, и крчаг уља не умањи се, по речи Господњој, коју рече
руком Илијином. И би после тих речи (догађаја) и разболе се син жене,
домачице куће, и би болест његова врло јака, докле не преста у њему
дух његов (док не издахну). И рече жена Илији: шта је теби до мене,
човече Божији ? Дошао си к мени да споменеш грехе моје, и да
усмртиш сина мога ? И рече Илија њој: дај ми сина твога. И узе га из
наручја њеног и узнесе га у горњицу (горњу собу) у којој сам
борављаше онде, и положи га на постељу своју. И завапи Илија Господу
и рече: Ава и Господе ! Сведоче ове удовице, код које боравим код ње;
Ти злоучини да јој усмртиш сина. И дуну у дете три пута, и призва
Господа, и рече: Господе Боже мој, нека се врати душа детета овог у
њега. И би тако. И повика Илија, и услиша Господ глас Илијин, и
поврати се душа детета у њега, и оживи дете. И узе Илија дете, и сведе
га са горњице у дом, и даде га мајци његовој. И рече Илија: гледај, жив
је син твој. И рече жена Илији: ево то познадох, да си ти човек
Божији, и реч је Господња у устима твојим истинита.
2. Читањеиз Треће Књиге о Царевима
(Глава 18, 1, 17 – 40, 44, 42, 45 – 46 и 19, 1 – 16).
И дође реч Гоисподња Илији Тесвићанину, у трећој години (царства
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Ахавова), говорећи:Отиди и јави се Ахаву, и даћу кишу на лице земље.
И би када виде Ахав Илију, и рече му: јеси ли ти тај који упропашћујеш
Израиљ ? И рече Илија: не упропашћујем ја Израиљ, неко ти и дом оца
твога, зато што ви остависте Господа Бога свога, и идосте за Валом. И
сада, пошаљи и сабери к мени сав Израиљ, на гори Кармилу, и пророке
Валове, четиристо и педесет, и пророке лугова, четири стотине, који
једу за трпезом Језавељином. И посла Ахав у сав Израиљ, и сабра све
пророке на гору Кармилску. И приступи им Илија свима, и рече им
Илија: докле чете ви храмати на оба колена ваша ? Ако је Господ Бог,
идите за Њим; а ако је Вал тај, идите за њим. И не одговори му народ
ни реч. И рече Илија народу: ја сам остао пророк Господњи једини, а
пророци лугова четири стотине. Зато, нека нам се дадну два вола, и
нека изаберу себи једнога, и нека разделе на одуве, и нека поставе на
дрва, и огањ да не стављају. И ја ћу учинити исто с другим волом, и
огањ нећу стављати. И ви чете у име богова ваших, а ја чу призивати у
Име Господа Бога мога. И биће Бог који послуша огњем. Он је Бог. И
одговори сав народ, и рече: добра је реч коју си рекао данас. И рече
Илија пророцима срамним: изаберите себи јунца једнога, и учуните
први ви, јер сте ви многи, и призовите у име Бога вашега, и огањ не
стављајте. И узеше јунца и учинише тако. И призиваху име Вала од
јутра до подне говорећи: услиши нас, Вале, услиши нас ! И не беше
гласа и не беше услишања. И трчаху около жртвеника који наћинише.
И би подне, и ругаше им се Илија Тесвићанин, и рече: призивајте
гласом јаким, јер бог ваш, (можда) има заузеће (послова). И можда је
у некој нужди, или можда спава, и пробудиће се. И призиваху гласом
великим, и параше се по свом обичају ножевима и бријачима, док се
не изли крв по њима; и проирцаху док не дође предвече. И би до
времена да се узнесе жртва, и не беше гласа. И проговоти Илија
Тесвићанин пророцима идола, говорећи: одступите од сада, и ја ћу
учинити моју жртву свепаљеницу. И склојиоше се они и ућуташе. И
рече Илија народу: приступите к мени ближе. И приступи сав народ к
њему. И узе Илија дванаест каменова по броју племена Израиљевих, као
што му рече Господ говорећи: Израиљ ће бити име твоје. И сагради
камење у име Господње, исцеливши (предходни) жртвеник који беше
раскопан, и направи море (ров около) који смешта два ведра семена
(око двадесет ока воде) около жртвеника. И сложи цепанице дрвета на
жртвеник који направи, и расеће жртву спаљеницу и постви је на дрва
и сложи на жртвеник, и рече: донеси те ми четири ведрице воде и
излијте на жртву свепаљеницу и на дрва; и учинише тако. И рече:
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удвостручите, и утростручите. И тецијаше вода око жртвеника,и напуни
се ров водом. И завапи Илија на небо и рече: Господе Боже Аврамов и
Исаков и Јаковљев, послушај ме, Господе послушај ме данас огњем, и
нека позан сав народ овај да си Ти Господ Бог Израињев, и ја слуга
твој, и ради Тебе учиних дела ова. Услиши ме, Господе, услиши ме
огњем, и нека позна народ овај да си ти Господ Бог Једини, и Ти
обрати срце народа овога назад за Тобом. И пада огањ од Господа са
неба и спали жртву свеспаљеницу и дрва и воду која беше у рову, и
камење, и прашину спали огањ. И паде сав народ на лице своје, и
рече: заиста је Господ Бог Он је Бог. И рече Илја народу: похватајте
пророке Валове, нико од њих да се не спасе. И похваташе их, и сведе
их Илија у поток Кисон, и тамо их поби. И рече Илија после тога
Ахаву: узиђи, и једи и пиј, јер (чује се) гласови корака и кише. И изиђе
Ахав да једе и пије. И Илија узиђе на Кармил, и преклони се на земљу
и стави лице своје међу колена своја и помоли се Господу. И рече
дечаку своме: узиђи и погледај пут мора (Средоземног) и погледа дечак
и рече: нема ништа. И рече Илија: и ти се врати седам пута. И врати
се дечак седам пута. И би седмога пута, и гле облак мали као стопе
човека, који носаше воду (кише). И рече: узиђи и реци Ахаву: упрегни
кола своја и сиђи, да те не ухвати киша. И би ди овде и онде небо се
помраћи облацима и (ветром) би велика киша. И плакаше и иђаше Ахав
до Језраела. И рука Господња би на Илији и препојасав бедра своја,
трчаше пред Ахавом до Језраела. И каза Ахав Језавељи жени својој све
што учини Илија, и како закла пророке њене ножем. И посла Језавеља
Илији, и рече: ујутро у овај час жртвовћу душу твоји као душу једнога
од ових. И чу Илија и уплаши се. И уста и отиде душе ради своје, и
дође у Вирсајеву, земљу Јудину и остави момка свога тамо. И сам иђаше
у пустињу дан хода. И дошавши седе под смреку. И тражаше души
својој смрти и рече: доста ми је Господе, узми зато душу моју од мене,
јер нисам већи од отаца (мојих). И леже и заспа под дрветом. И гле
неко дотаће га се, и рече му: устани, једи и пиј, јер ти је пут далек. И
погледавши Илија: и гле, при узглављу његовом хлеб јечмени, и крчаг
воде. И уста, и једе и пи, и окренувчи се заспа. И повративчи се Анђео
Господњи по други пут, и дотаче га се, и рече му: устани, једи и пиј,
јер ти је пут далек. И уста, и једе и пи; и иђаше, у снази јела онога,
четрдесет дана и четрдесет ноћи, до горе Хорив (на Синају). И уђе тамо
у пећину, и настани се онде. И гле, реч Господња (би) к њему, и рче
му: Што си ти овде, Илија ? И рече Илија: Ревујући поверновах за
Господа Сведржитеља, јер Те оставише синови Израиљеви; жртвенике
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Твоје раскопаше, и пророке Твоје мачем побише, и остадох ја једини,
и траже дучу моју да је узму. И рече (Анђео): Изађи ујутро, и стани на
гори пред Господом: и гле, проћи ће Господ, и ветар велики и силан,
који руши горе, и крши камење пред Господом; (и) није ветру Господ;
и после ветра (биће) вихор, и није у вихору Господ; и по вихору биће
огањ, и није у огњу Господ; и после огња глас лахора тананог, и тамо
је Господ. И би када чу Илија, покри лице своје плаштом својим, и
изиђе, и стаде код пећине. И гле књему би глас, и рече: Што си ти
овде, Илија ? И рече Илија: Ревнујући поревновах за Господа
Сведржитеља, јер оставише завет Твој синови Израиљеви, и олтаре
Твоје срушише, и пророке Твоје побише мачем, и остадох ја сам, и
траже душу моју да узму.И рече Господ њему: Иди, и врати се путем
твојим, и пођеш на пут пустиње Дамаскове, и помазаћеш Азаила и
царство у Асирији. И Јуја сина Намесијина помазаћеш за цара Израиљу,
и Јелисеја, сина Сафатова, уместо себе, за пророка.
3. Читање из Треће и Четврте Књиге о Царевима
(књ.III, гл.19, 19 – 20 и књ. IV,гл.2, 1-2, 6-14):
Би у дане оне и нађе Илија Јелисеја, сина Сафатова, и он ораше с
воловима. И дође Илија до њега, и огрну огртач свој по њему. И остави
Јелисеј волове, и потрча за Илијом, и служаше му. – И би када је
Господ узимаше Илију у земљотресу ( и вихору) као на небо, и пођоше
Илија и Јелисеј из Галгала. И рече Илија Јелисеју: Остани овде, јер ме
Господ посла на Јордан. Али Јелисеј одговори: Тако жив био Господ и
тако жива била душа твоја, нећу те оставити. И поћоше обојкица. А
педесет људи синова пророчких дођоше и стадоше према њима издаље,
а њих двојица стадоше при Јордану. И узе Илија огртач свој, и сави га,
и удари по води: и вода се раздели тамо и овамо, и прођоше обојица
по суву. И би када прођоше, рече Илија Јелисеју: Тражи шта да учиним,
пре но што будем узет од тебе. И рече Јелисеј: Да буде од Духа, који
је на теби, двоструко на мени. И рече Илија: Заискао си нешто тершко.
Али, ако ме вириш кад будем узиман од тебе, биће ти тако; а ако не
видиш, неће бити. И док они иђаху и разговараху, и гле, кола огњена и
коњи огњени, и раставише њих двојицу; и узет би Илија са
земљотресом (и вихором) као на небо. И Јелисеј гледаше, и викаше:
Оче, Оче, кола Израиљева и коњица његова ! И више га не виде. И
дохвати се Јелисеј хаљине своје, и раздра је на двоје. И узе Јелисеј
огртач Илијин, који беше пао са њега; и врати се Јелисеј, и стаде на
обали Јордана. И узе Јелисеј огртач Илијин, који беше пао са њега, и
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удари (њиме) по води, и не раздели се (вода). И рече Јелисеј: Где је
Господ Бог Илијин? И удари Јелисеј по води други пут, и раздели се
вода тамо и овамо, и Јелисеј пређе по сувом.
На литији стихира храма
И светога стихирга глас 4. самоглано.
Бог и Спас мој ти је дао, да будеш сједињен са нетрулењем
блажени пророче; молитвом си Јордан разделио и по сувом га прешао;
на огњеној кочији си на небеса узишао, а Јелисеју си двоструку
благодат оставио, зато те молимо, мада си телом узнесен, али се духом
од нас не одвајај, и увек моли Христа, да спасе душе наше.
Постао си свети пророче као сјајни облак, који свима вернима
излива кишу богопознања, и вином радости изобилно све напаја, који
са вером притичу твоме светом храму, зато те молимо, пророче Божији,
и боговидче Илијо: подари нашем народу победе над противницима, а
душама нашим велику милост.
Своје тело си души као владару покорио, Божији пророче Илијо,
духовно узношење си као по степенима у срце твоје поставио; ти си и
неправедног цара изобличио, и гнев Божији му прорекао, а лажне и
неправедне свештенике си смрти од ножа предао, и све си научио да
јасно певају: заиста је један Бог, којег Илија проповеда.
Слава, глас 6.
О, безаконе ли наредбе цареве! О, поста пуног крви и беазкоња, јер
цар пост заповеда да убиство начини, и одмах је убио Навутеја
Израиљца. А ти пророче шта си цару рекао? Да тако говори Господ:
пошто си неправедно убио човека Израиљца, тако ће и твоја крв царе
бити проливена, и блуднице ће се у твојој крви купати. А ти Христе
молитвама твога пророка и проповедника, од таквог нечовешта избави
душе наше, јер си Човекољубац.
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.
На стиховњим стихире, глас 8.
Подобан: О, Преславнаго чудесе..
Илија пророк пречудни, светошћу је душу просветио, и сав је
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обожен постао, па видећи неправедни суд цара неверног негодује, и суд
Божијим као одмазду шаље на њега; тако и царицу немилостиву и
златољубиву, предају суду Божијем, А ти Христе, молитвама твога
пророка Илије, спаси све нас јер си милосрдан.
Стих: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и Самуило међу
онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
Рекао си пророче: докле ће, Господе, неправедни на свом путу
напредовати? Ти си засадио ти и искорени, јер донеше плод безакоња.
Заиста ће и сами зло погинути због свога неверја. А када завапе теби
и нећеш их чути. Зашто си ми показао судбину судија неверних и
законопреступних?
Стих: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову. (Пс.109,4)
Свето је твоје узношење, свети међу пророцима и велики Илијо,
зато твојим молитвама избављај од несрећа и невоља све који тебе
празнују, да увек тебе, преславни пророче, хришћани поштујемо и
славимо.
Слава, глас 6.
Пророче и Христов проповениче, ти се никада не удаљујеш од
Узвишеног престола, а увек стојиш крај свакога болесног, и Вишњем
служиш и васељену благосиљаш, па си зато свуда прослављан, а ти
моли очишћење душа наших.
И сада, богородичан: Творец и Избавитељ..
Творац мој и Избавитељ Христос Господ, из твојег је крила
Пречиста дошао у мене се обукао, Адама је прве клетве ослободио, зато
ти Свечиста као Божијој Матери и Дјеви ваистину ангелски неућутно
кличемо: радуј се, радуј се Владичице, заступнице и покровитељко и
спасење душа наших.
Тропар, глас 4.
Анђео у телу, темељ пророка, други претеча другог доласка
Христовог, Илија славни, који је одозго послао Јелисеју благодат да
одгони болести и чисти губаве. Због тога и онима који га поштују,
излива исцељење.
Слава и сада, богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна
тајна: тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
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На јутрењи
На Бог Господ.., Тропар, два пута
Слава и сада, богородичан.
После 1. стихословија, сједален глас 1.
На огњеној кочији као на крилима ветра узнео се јеси Божији
пророче, и на небеса си овога дана отишао, а са висине си двоструку
благодат и плашт Јелисеју оставио. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Молимо те сви, Мати Божија, јер си заиста и после порода девствена остала, и са љубављу притичемо твојој доброти, јер тебе грешни
имамо за заступницу, и тебе смо стекли у невољама спасење, једина
најнепорочнија.

После 2. стихословија, сједален глас 3.
Храм твој свети свима неисцрпно излива исцелења, чудни пророче,
са Јелисејем предивним, а ви се Христу заједно молите, да низпошаље
мир целом свету, а народу који вас слави велику милост. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Ко се где спасава тамо праведно и притиче, јер које друго уточиште
је као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Жудео си за премудрошћу, пророче свечасни, и неправедног цара си
изобличио, и убедио га да узвикне: заиста је једини Бог, којег проповеда Илија; Тако си и Језавељу горду и златољубиву изобличио, пророче
и претечо доласка Христовог, Илијо знаменити; Моли Христа Бога, да
подари опроштај грехова свима, који са вером славе твоје узношење.
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.
Затим
Степена 1. антифон 4. гласа
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Прокимен, глас 4: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову.
(Пс.109,4)
Стих: Рече Господ Господу моме: седи мени са десне стране, док
положим непријатеље твоје за подножје ногама твојим. (Пс.109,1)
Све што дише..
Еванђеље по Луки, зачало 14.
После 50.псалма
Стихира глас 4.
На огњеној кочији, као на облаку, си узнет, и у земљу светлости си
прешао, о, Тезвићане Илијо; ти си лажне пророке посрамио; ти си речју
и небо затворио; зато твојим молитвама Господу, разреши и наша сагрешења, да спасе душе наше.
Канон Богородици са Ирмосем на 6; Глас 8.
И два канона пророку на 8;
Први канон, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви в мори..
Певајмо Господу песму победе, јер је давно народ кроз море провео, а фараона са целом војском тамо потопио, и тако се прославио.
Сакупили смо се свечано, јер желимо да видимо огњену силу и
чудеса Илије, силу његовог духа, и огњеног и часног језика.
Богоносни пророче, дејством духа који је у теби, отвори уста
неуким језицима, и надахни њих, оскудне и сиромашне, да опевају
твоја чудеса.
Ти Речи-Божија дајеш дарове надприродне онима који се покоравају твојим светим наредбама, и поучаваш их Духом као кишом, и
утврђујеш твоју науку.
Богородичан: Певајмо победну песму Господу рођеном из Дјеве јер је
цео свет обновио, и кроз њу нам свима божански живот подарио, и јер
се прославио.
Други канон, дело јеромонаха Пахомија. Акростих је: Певаћу
похвалу великом Илији. Глас 8.
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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.
Постао си дивни пророче као свирала, која је светом свирком,
свевидећег Бога опевала, који праведно даје награду свима по њиховим
делима.
Не трпећи обману дивни пророче, ти си неправедног цара изобличио због безакоња, и пун гнева због тога, ти си му изрекао пресуду
Божију.
Пророче и претечо благодати, свети Илијо, ти си невернога цара
Ахава као законопреступника изобличио, а лажне свештенике си као
невернике погубио.
Богородичан: Похитајмо верни да Матер Христову у песмама достојно
опевамо, јер је Спаситеља свих родила, који влада животом и смрћу
над свима.
Катавасија: Отверзу уста моја..
Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег од тебе.
Изузетни Промислитељ, је тебе пророче преко гаврана гостио, и
само он храни свако биће својом добротом, зато му сви кличимо: ти си
Бог наш, и нема светијег од тебе Господе.
Благодатни Доброчинитељ и стројитељ је удовицу и пророка ханио,
по своме неизрецивом промислу; зато му сви кличимо: ти си Бог наш,
и нема светијг од тебе Господе.
Кишне облаке си затворио, а жени без хране у Сарепти си преостало брашно непрестано додавао, и кликао си: нема светијег од тебе
Господе.
Богородичан: Само си ти од постања света изнад свих, јер си се
удостојила да несместивог Бога примиш надприродно у тело своје и
оваплотиш, зато тебе Богородице сви славимо.
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Ини.
Ирмос: Небеснаго круга..
Небескога свода врховни Творче и Господе, и Цркве осниваче, ти
мене утврди у љубави твојој, жељени крају, верних утврђење и
једини Човекољубче.
Ти пророче све верне који долазе храму твоме, милостиво
поучаваш, и свима милост дајеш, и сви који помоћ од тебе моле никада
не греше.
Безбожнога цара Ахава си Божији пророче изобличио, као
преступника закона, и судом Божијим си га осудио.
Бестидна царица Језавеља је тражила да убије тебе, свети пророче,
јер си њене безверне свештенике по заслузи на смрт осудио.
Богородичан: О теби певамо Пречиста Владичице, као насељу свете
славе, и духовној трпези, јер си Христа као хлеб живота свих примила.
Сједален, глас 8.
Подобане: Премудрости..
Похвалимо сви верни у песмама Илију Тезвићана, као извор чудеса,
као украс пророка, јер је још у телу постао бесмртан, и уверава о
васкрсењу мртвих; Он има смелост код Бога, и дарује исцелења свима
који му са вером траже, и моли усрдно Христа да подари опроштај
грехова свима, који са љубављу славе његов спомен. (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 се са вером клањају Породу твоме.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи слух твој..
Чуо сам Господе глас о твоме промислу и прославих те, једини
Човекољубче.
Ти си мудри пророче коров злобе секао, а врлине садио, зато те
славимо.
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Тебе је пророче удовица корела, а ти си је храном и васкрсењем
сина у вери утврдио.
Као знак славе Тројице беше то, што си три пута у дете удахнуо, и
живог га матери подарио.
Много си се пророче жестио, горући светим огњем и ревношћу,
зато си и цара изобличио који је безакоње чинио.
Богородичан: Молимо те Пречиста, јер си Бога без семена зачела, да
се увек молиш за слуге твоје.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи слух твој..
Чуо сам твој глас и уплашио се, јер си Бог неизрецивог промисла,
увек постојећи, а дошао си из Дјеве оваплоћен, зато слава твоме
унижењу Христе и слава сили твојој.
Тебе је светитељу Господ као пророка овенчао, и благодат је теби
подарио да пророчеш будуће као садашње, зато сада видећи испуњење
твојих речи, увек те хвалимо и као истинитог пророка славимо.
Колико је великим смирењем твој пророк, Христе Боже, душу своју
украсио, толико је јаче од огња ревношћу горео и лажне свештенике је
погубио.
Уклоњеним огледалом, изравно лицем стојиш пред лицем Христа,
дивни пророче, зато нас милостиво посећуј, да те сви као пророка
хвалимо и славимо.
Богородичан: Ти си нама нада и тврђава, и нерушиви бедем спасења,
Свеопевана, и тако се од свакога зла избављамо.
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.
Ти си Илијо био истинити молитвеник за веру отачку и чудотворац,
јер си и природне стихије мењао, па си и богоугодну жртву водом
спалио.
Свеблажени Илијо, као слуга истине нарочито си посрамио нечасне
и скверне пророке, и тиме си предсказао силу Тројице.
Речима благодати си свештенослужио, а лажне свештенике си
твојим невиним рукама погибији предао, јер си ревношћу за веру као
огњем горео.
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Богородичан: Теби Родитељки Христа, Створитеља свега кличемо:
Радуј се Пречиста; Радуј се јер си нас светлом обасјала; Радуј се јер си
несместивог Бога примила.
Ини.
Ирмос: Вскују мја отринул јеси..
Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила
ме је беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве
моје ка светлости заповести твојих, молим те.
Ти си као зора незалазна која јављаш Божију благодат, и заиста си
пророче Илија душу искрено обожену стекао, па побожне позиваш на
своје славље песмом.
Пророче свечасни, ко се неби твојој светој ревности дивио? И како
да не опевамо Христа, који је теби толику благодат подарио?
Бог је тебе пророче пророчанством украсио, предивни Илија, зато
си сав сједињен са Богом обману изобличио, а народ Израиљски си ка
богопознању привео.
Богородичан: Родила си Богородице Сунце незалазно, зато мене сасвим
помраченог страстима, испуни божанском светлошћу.
Песма 6.
Ирмос: Бездна согрешениј обиде мја последњаја..
Пао сам у најдубљи бездан, али као и пророка Јону, тако Господе,
Господе избави из пропасти и живот мој.
Кула прве вере и светог живота, и садитељ чистоте био си, и налик
ангелима, дивни Илијо богоносни.
Ти си имао моћ затварати и отварати кишне облаке, дивни Илијо,
али те је гнев жене, убице пророка, уплашио, и на бежање натерао.
Паднувши на колена, ти си узвишено око душе уздигао, и моливом
изузетно чудо учинио, и бразде земље кишом натопио.
Богородичан: Тебе је несагорива купина близу огња на Синају пред
значила као Матер и Увекдјеву, Свеопевана Богородице Маријо.
Ини.
Ирмос: Очисти мја Спасе..
Очисти ме Спасе од многога безакоња мога, и из дубине зала
избави ме молим те, јер ка теби вапијем: услиши ме Боже
спасења мога.
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Моливену песму приносимо ка Богу, пророче свечасни, за све који
у твој свети храм притичу, да тебе увек, као великог заступника свога,
прослављају.
Човеков разум не може достојно да похвали твој живот, пророче,
јер си изнад духовних војски узвишен, пошто си видео и Христово
преображење.
По твоме пророчанству, блажени Илија, Господ целог света и
Творац нам се јавио, и све људе призива на познање њега, јер је
Човекољубац.
Богородичан: Маријо, чисти сасуде девства, очисти моју душу
помрачену страстима, и испуни благодаћу и правдом срце моје,
Најнепорочнија.
Кондак, глас 2.
Пророче и прозорљивче великих дела Бога нашег, свети Илија, велики
именом, који си са својом речју зауставио кишне облаке, моли за нас
Јединог Човекољупца.
Икос:
Велико је безакоње људи, али је велико и Божије човекољубље,
видећи то пророк Илија се збунио, па и гневио, и речи немилостиве ка
Милостивоме узнео, говорећи: Разгневи се Судијо праведни праведни,
на оне који отпадоше од тебе; Али срце Доброга није покренуо да
мучи оне који од њега отпадоше, јер Једини Човекољубац увек чека све
на покајање.
Песма 7.
Ирмос: Купина в горје огњепалнаја и росоноснаја пешч...
Несагорива купина на гори и росоносна пећ Халдејска, јасно су
тебе предсказали Богоневесто, јер си божански и духовни огањ у
тварно тело неспаљено примила, зато из тебе Рођеноме појимо:
благословен си Боже отаца наших.
Ти си се славно оденуо у божанску силу, и храњен си четрдесет
дана, дивни Илијо, и дуги си пут прешао, али си зато на Хориву
говорио: благословен је Бог отаца наших.
Као угодна хладовина и у танком гласу се теби Илијо Господ јавио,
јер си за Бога Сведржитеља ревновао, а не у бурном ветру, ни у земљотресу, ни страшном огњу; Зато си кроткоме Исусу певао: благословен
си Боже отаца наших.
240

DAN 20.
Као велики Мојсеј достојен си богојављања и пророштава, и
пророке и цареве си дивни Илијо Духом помазивао, и Христове славе
на Тавору очевидац био, и певао си: благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: Превечнога и Беспочетнога Господа и Сина Очевог и
Мудрост и силу си без семена телесно родила, у времену и мимо
природе, а за обновљење земних, зато Рођеноме из тебе кличемо:
благословен си Боже отаца наших.
Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Народ израиљски са педесет предводника, дођоше ка теби Илија, а
ти си их као недостојне, спалио огњем са небеса.
Боговиђењем обасјан, ти си, Илија свечасни, достојно Божији
пророк постао, и жртве Валу си тако укинуо.
Колико ти је Дух Пресвети давао, толико си ти, свечасни пророче
Илија прорицао, и прорекао си долазак Божијега Сина, и ниси
погрешио, пророче свеблажени, зато њему певамо: благословен је Бог
отаца наших.
Лажни свештеници су са трпезе Језавељине неправедно јели, и
зато су, заиста, судом Божијим и руком пророка, отров смрти заслужено
испили.
Богородичан: Спаси ме Мати Божија, јер ме је снашла дубина
сагрешења, и избави ме од сваке злобе демона, да спасен величам твоје
велико заступање.
Песма 8.
Ирмос: Устрашисја отроков благочестивих..
Уплаши се огањ од побожне, једнодушне деце неокаљаног тела, и
мада прекомерно спремљен, заморио се, уклонио и угасио, а из
увек живог пламена, се чула вечна песма: Господу појте његова
дела и величајте га су све векове.
Посебно је Ахав од рода у погубно неверје отпао, а пророк
Тезвићан га је изобличио, и за мучење и мрско убиство, јер је пророк
био огњенога духа, и песму је Животодавцу певао: Господу појте
његова дела и величајте га су све векове.
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Огањ ти се Илијо са небеса излио, и предест и двоје спалио, јер
си био искрени Божији служитељ, и стекао си непролазни живот, и
побожно си кликтао: Господу појте његова дела и величајте га су све
векове.
Христос те је својим блиским учинио, као садитељ чистоте и
девства најсветији изданак, а на Тавору ти је, оваплоћен, свога
божанства недоступну светлост у своме телу показао, зато кличеш:
Господу појте његова дела и величајте га су све векове.
Богородичан: Тело Матере Божије је најбогатије постало, јер је
примила у телу оваплоћенога Бога-Реч, са њом се сјединио и изглед
земних узео, а она је постала град Ипостаси Божије, у којем је Вишњи
изволео живети, зато му певамо: Господу појте његова дела и величајте
га су све векове.
Ини.
Ирмос: Царја небеснаго..
Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Бог који све зна шта ће бити и шта ко хоће, теби је Илија као
верном поверио, и што је далеко у будућности, је теби као близу
приказао.
Побожном смелошћу је твој разум укрепљен, да проричеш о
далеким стварима, као да су ускоро, свечасни пророче.
Очистивши твој разум од сваке нечистоте, Божији пророче, сав си
свети постао, и ка божанској светлости све упућујеш.
Богородичан: Богородитељко Пречиста, моли Бога-Реч за нас, који те
са вером славимо, јер си га неизрециво родила.
Песма 9.
Ирмос: Јаже прежде солнца..
Због Бога који је као светило пре сунца заблистао, и телесан нама
дошао, из твога девојачког бока се неизрециво оваполотио, ми те
благословена и Пречста Богородице величамо.
Животом честитог човека је Тезвићан на земљи поживео, и помоћу
плашта је воду Јордана прешао, и као бранитељ вере је кроз ваздух у
небо полетео, чудно уздигнут духом.
Ревношћу за веру запаљен, Тезвићан је на огњеној кочији уздигнут,
а плашт му је пао, али није сакривен остао, него га је Јелисеј нашао,
њиме се оденуо, и благодат Божију примио.
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Изравно је боговидац Тезвићан са Мојсејем гледао што око није
видело нити ухо чуло и на срце никога на земљи није дошло: на Тавору,
Господа Сведржитеља оваплоћеног.
Богородичан: Тебе Богородице величамо, јер си обновила праматер,
ненадано осуђену и од дрвета рајског удаљену, јер си узрок усвојења
рода човековог код Бога и мост ка Створитељу.
Ини.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Као истиниту Богородицу тебе исповедамо, јер се тобом Дјево
чиста спасосмо, и са бестелесним хоровима тебе величамо.
Ти си Илија обожен духовним сјајем животворне Тројице, зато тебе
сви приводимо Богу, као молитвеника за цео свет, пророче блажени.
Тебе смо стекли као ангела на земљи, Божији пророче, а на небу
као човека Божијег, јер је сам Господ казао: ти си Илија човек жесток,
и да не можеш трпети греха Израиљевог, зато дођи код мене, да ја
сиђем доле.
На земљи си, Божији пророче, као бестелесан поживео, а сада,
узнет на небеса, радујеш се са војскама ангела, зато брини за нас са
висине, јер ти певамо, пророче блажени.
Богородичан: У наручју носиш Бога, који држи цео свет, и храниш
Хранитеља, Пречиста, који је постао попут нас; њега моли, да подари
твоме народу избављење од сваке несреће.
Светилен
Подобан: Свјете неизмјенниј..
У светлости, на огњеној кочији четворопрега ти си био, и путник
у небо, и бранитељ вере Илијо, али те Бог није до краја жртвовао, јер
ти си пламени огањ са небеса привукао, а облаке си исушио.
Слава:
У огњеној кочији си на небеса вазнет, и сада си близу Светлости,
зато подари духовну светлост свима који твој спомен са вером служе,
и брини за њих.
И сада, богородичан:
Ти си Богородице узрочница свих добара, од Бога дарованих свету,
зато сада моли милостивога Бога, за спасење свих.
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На хвалитним стихире на 6; Глас 8.
Подобан: Что вас наречем..
Када си се ти пророче дивни врлинама и чистим животом са Богом
сјединио, власт си од њега примио, и творевину си по знању измерио,
двери кише си својевољно затворио, и са небеса си огањ низвео и
противнике погубио, зато се моли за душе наше.
Ревношћу за Господа запаљен, ти си безаконе цареве јавно изобличио, лажне свештенке си ревносно уморио, воду си огњем запалио,
и храну не сејану си створио, а воду Јордана си плаштом твојим
пресекао, зато се моли за спасење душа наших.
Када си свој живот на земљи заиста попут небеског учинио, живот
који је у теби си обогатио, јер си и умрло дете твојим дахом васкрсао,
и мимо смрти си на много времена остао, па си на огњену кочију сео,
и на небеску висину се уздигао, зато се моли за спасење душа наших.
Ине стихире, глас 1. Самогласно.
Дело Германа.
Илија ревносни и владар над страстима, кроз ваздух је данас узнет,
као пример спасења целог света. О, колике се славе удостојио, када је
пророк ка небу полетео, и изузетни украс пророцима постао! Овај је
животом као ангел у телу и бестелесни човек постао, њега хвалећи
рецимо: заступај нас светитељу у дан суда.
Духовним песмама сви похвалимо пророке Христове, јер је Илија
Тезвићан у небо узлетео, а Јелисеј је плаштом двоструку благодат од
Бога добио; они су сјајна светила целом свету постали, и моле се
непрестано за душе наше.
Попут Давида, и ми верни данас прославимо Илију Тезвићана, као
Господњег пророка, и ревнитеља пресветлога, јер он је речима небо као
кожу затворио и плодну земљу пустињом начинио, О, дивног ли чуда!
Како земни човек не даје небесима да лију кишу?! О, коликог ли чуда!
Трулежни човек се у нетрулење оденуо, и на небеса се огњеном кочијом
узнео! Плаштом је Јелисеју двоструку благодат подарио, цара је
изобличио, а непокорни народ је глађу напатио, лажне јереје је
посрамио, сина удовице је речју васкрсао; Зато молитвама Илије
Христе Боже наш, сачувај у свету православни народ наш, и даруј му
победе и да одоли непријатељима.
Слава, глас 8.
У песмама прославимо верни Илију и Јелисеја, као највеће од
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пророка, и најсветлија светила васељене, и Христу кличимо радосно:
милостиви Господе, ради молитава твојих пророка, подари твоме
народу, опроштај грехова и велику милост.
И сада, богородичан: Владичице прими молитви раб твојих..
Владичице прими молитве твојих служитеља и избави нас од сваке
невоље и туге.
Велико славословље, тропар, јектенија и отпуст.
На литургији
Блажена од првог канона 3. песма и од другог 6.
Прокимен глас 4: Ти си свештеник до века, по чину Мелхиседекову.
Стих: Рече Господ Господу моме: седи мени са десне стране, док
положим непријатеље твоје за подножје ногама твојим. (Пс.109,1)
Апостол Саборна посланица Јаковљева, зачало 57.
Алилуја, глас 4: Мојсеј и Арон су међу свештеницима његовим, и
Самуило међу онима који призивају име његово. (Пс.98,6)
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 21. дан
Спомен светих отаца Симеона, Христа ради јуродивог и Јована
саиспосника његовог;
Спомен светог пророка Језекиља

На Господи воззвах.., стихире преподобнима, глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
У пустињу сте се сложно настанили, оци блажени, а постом,
молитвом и светим виђењима сте телесне жеље свенули; срца сте
обасјали духовним предањем, Симеоне и Јоване, монаштва тврђаве.
Мудраца злобе са сулудом маском ти си изобличио, јер си Симеоне
славна чуда и знамења чинио: демоне одгонећи и све оче све у
греховној ноћи просветљујући; ти си душу непомућену сред плићака
сачувао, јер си бестрастије од Бога примио.
Понизан, милостив и богољубив, и пун љубави, постао си оче
богонадахнути, уз то кротак и умилан, као ангел си земљом ходио, а
живот си небески водио, зато су на теби блажени Симеоне, као на
чистом месту починули, и Отац и Син и Дух Свети.
Ине стихире пророка Језекиља. Глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Дивни Језекиље, ти си, светитељу, духовно видео муњу надразумну
и неизрециву славу Господњу, на светим херувимима ношену и узнету,
и мноштвом чистих душа и уста опевану, и унапред си очистио и душу
и тело, пророче богоблажени.
Језекиље богоугодни, Христу подобни, од отпалога си муке
претрпео, и много си намучен; Унапред си писао о часноме крсту,
којим ће целом свету доћи спасење и избављење, пророче богојављени;
зато сада Христа моли, да се унапред очисте сви који ти певају.
Језекиље богонадахнути, ти си свитак примио из руке Сведржитеља, и био ти је у устима слађи од меда, свето јављен и боговидан,
ти си био и богослов и Бога очевидац, а гневном народу си дао, славни
пророче, од Бога разум.
Слава и сада, богородичан:
Радуј се јер си душама просветлење, а грешнима опроштење, и
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нерадника исправљање; радуј се утехо, радости и помоћнице паћеника;
радуј се блага, немоћних душа исцелење; радуј се помирење са Богом
и заступнице, јер си и од свих серафима светлија, Пречиста.
Крстобогородичан:
О, какав је ово призор који видим својим очима Владико? Ти који
држиш целу творевину разапет си на дрво и умиреш! Ти који свима
живот дарујеш! Тако је Богородица плачући говорила, када је видела на
крсту подигнутога из ње неизрециво заблисталога Бога и Човека.
Тропар, глас 4.
Боже отаца наших, чини увек са нама по твојој кротости, не напуштај
нас твојом милошћу, него њиним молитвама у миру уреди живот наш.
Тропар пророку, глас 2.
Пророка твога Језекиља успомену Господе славимо, зато те молимо,
спаси душе наше.
На јутрењи
Канон преподобних, 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.
Сједињен са Богом постао си светлост, оче преподобни, и смо си
њега желео Симеоне, и зато се оче твоја нада испунила.
Горући жудњом за Богом, ти си овај свет оставио, и као сапутника
си Јована славног нашао, и са њиме си путем спасења радосно ходио.
Да се смирењем обогатите сте желели, и зато сте и богатство и
славу привремену и пролазну храну одлучно одбацили, мудри
светитељи.
Богородичан: Спознавши тебе, Најнепорочнија, као дивну, одабрану и
свечасну, Божији Син, је постао и твој Син, да би благодаћу усинио све
који тебе славе као Богородицу.
Ини канона пророку, глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви проведшему..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
Подари ми, Доброчинитељу, благодат духовну да могу похвалити
твога пророка Језекиља.
Свети Језекиљ је вазнет и славом Господњом обасјан, и био
очевидац тајни неизрецивих.
Твој живот си исправно водио, и телесне жеље души својој
покоравао, и постао си богоугодни пророк.
Богородичан: Сав просветљен и богонадахнут, ти си пророковао о
Дјеви, као многоопеваним дверима на истоку.
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.
На духовну делатност си се спремио Симеоне, и помоћу Духа
Божанскога си победио легије демона.
Молитвама као ранама, и уздржањем као шибама, ти си оче Јоване
преподобни страсти као Египат изранавио.
Твоји су испосници Исусе, демона усмртили, јер су радосно твоје
животворно умртвљење Владико желели достићи.
Богородичан: Родила си, Свенепорочна, Узрочника, који је избавио
људе од страшног пада из непослушања.
Ини.
Ирмос: Ти јеси утвержденије..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Стекао си умртвљење страсти, и као пророк славни, видео си пред
написано васкрсење мртвих.
Из милости према своме створењу, Бог је ради залуталих теби
богогласниче, обожио разум.
Теби се богоречити пророче Бог који седи на херувимима јавио, и
он те је обасјао.
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Богородичан: Твој пророк те је видео својим прозорливим очима као
пречисту њиву, јер си сачувала девствени улаз за Доброчинитеља.
Кондак пророку, глас 4.
Подобан: јавилсја јеси днес..
Показао си се као Божији пророк, славни Језекиље, и Господње
оваплоћење свима си претсказао: објавио си Сина Божијег као Јагње и
Створитеља у све векове.
Сједален преподобних, глас 5.
Подобан: Собезначалноје Слово..
Светом слогом обасјани, на путу који води ка сјају обожења,
ходили сте са вером, оци преподобни, и одбили сте нападе демона, и
постали синови светлости и дана, Јоване и Симеоне богоблажени.

Слава пророка, глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Оваплоћење Бога-Речи си просветлио Божијим духом обасјан,
велики међу светим пророцима, Језекиље богонадахнути,
Зато тебе као пророка свето славимо, и твој дан и спомен празнујемо,
и сложно ти светитељу певамо: моли Христа да спасе душе наше.
И сада, богородичан:
Неодкучива је и несхватљива, Владичице богорадована, и предивна
Божија тајна у теби учињена, јер си Необухватног зачела и родила, у
тело одевеног од твога пречистог тела; њега увек моли Пречиста, као
Сина твога, да спасе душе наше.
Крстобогородичан:
Видећи тебе Христе на крсту разапетога и мртвога, твоја
неискусобрачна и пречиста Мати је матерински плакала и говорила:
како ти је, Сине мој, узвратио безакони и неблагодарни јеврејски сабор?
А толиких се твојих дарова насладио! Зато плачући певам о твом
божанском снисхођењу.
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши церков..
Када те је видела црква на крсту подигнутог, и где сунце стаде у
току своме, тада је достојно кликтала: слава сили твојој Господе.
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Сједињени на стази правде, ушли сте, преподобни оци, у свети тор
богоносног Никона, и обогатили се сјајем његових спасоносних поука.
Видећи их богоносни и преподобни Никон једнаке и преподобног
одушевљења, светим поукама их је и светом монашком одећом украсио.
Срце твоје је постало, оче, као чиста таблица Светога Духа,
исписана бестрастијем, вером и љубављу нелицемерном.
Богородичан: Најславнији Бог наш, који седи на престолу којег
херувими узносе, стекао је тебе као престо, и почива на твоме наручју,
Маријо Богонесвето.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
На теби је била рука твога Владике и Сведржитеља, и тако си о
неизрецивим стварима поучавао, и он је тебе божанским заповестима
просветљавао.
Удостојен си да видиш дивна божанска виђења, и на лице си пао,
и глас Божанскога Духа си својим ушима слушао.
У своја уста си примио свитак из руке Господа, пророче нарочити, и
то је теби срце засладило, и Божијим пророком те учинило.
Богородичан: Језекиљ је видео светле Божије двери, кроз које је
Господ прошао, и затворене их сачувао.
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.
Пресветли зрак си Јоване примио, и као сунце постао, зато си
дични, демонску таму одагнао.
Твојом жудњом за Христом, оче преподобни, ти си мудро као на
крилима, телесне прохтеве као пену морску одбацио.
Силом Божијом сте душе укрепили, и у пустињи се настанили, и
стасти сте опустошили, оци богомудри.
Богородичан: Трулежни живот је престао, јер је Дјева нетакнуто БогаРеч родила, узвишеније од закона природе и казивања, и девствена је
остала.
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Ини.
Ирмос: Утрењујушче вопијем ти Господи..
Од ране зоре поранивши кличемо теби Господе „спаси нас“ јер си
ти Бог наш, и осим тебе за другог не знамо.
Језекиље блажени и богоугодни, твојим речима све верне упућујеш
да се одвраћају од греха.
Такав пророк у свему је доликовао Господу: да се моли за опроштај
и туђих грехова.
Језици учењака те не умеју похвалити, јер си све под небом обасјао
светлошћу богопознања.
Богородичан: Свети Језекиљ те је видео као двери, кроз које нам је
заблистао Светлодавац и Господ.
Песма 6.
Ирмос: Пожру ти со гласом..
Са гласом похвале приноси ти жртву црква Господе, и пева ти, од
демонске крви очишћена, крвљу изливеном из ребара твојих, по
твојој милости.
Свом душом си ка Богу тежио, непрестано се поучавао, тако
телесну љубав ниси поштедео, да би Симеоне обећана ти добра стекао.
Ни нечистоте, ни мане, ниси блажени оче примио, док си сред
света живео, него си чистим молитвама нечистоту са душа чистио,
свима који су ти притицали.
Узвишенији си био од сваке телесне жеље, и зато таквом жељом
ниси рањен, када си сред жена био обнажен, јер си се у одећу
бестрастија обукао Симеоне.
Богородичан: И устима и душом и срцем Пречиста, тебе као
Богородицу проповедамо, јер си нас са Богом измирила, јер смо дотле
били одбачени због преступа праоца.
Ини.
Ирмос: Ризу мње подажд..
Ти који се облачиш светлошћу као одећом, подари ми светлу одећу,
многомилостиви Христе Боже наш.
Удостојен си, дивни пророче, виђења Бога, јер си се од сваке
приземне ствари очистио, пророче блажени.
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Узвишеном силом Духа, био си узнет изван тела, и постао испуњен
чистом светлости.
Честит си живот водио, и радосну песму небеску си ширио, јер си
сагледао Сведржитеља херувимског.
Богородичан: У слици веома светлих двери, видео си заиста предзнак
Матере и Дјеве, и заштитинице људи пред Богом.
Кондак преподобнима, глас 2.
Подобан: Твердија..
Похвалимо са вером и љубављу Симеона равноангелног и
богоносног, јер мада у телу, као бестелесан је живео, и врлинамаје по
целом свету заблистао, а са њиме и Јован увек слављени, јер
непрестано моле Господа за све нас.
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
благословен у храму славе твоје Господе.
Обухваћен светом љубављу попут Христове, да и друге спасеш,
предао си њојзи себе, оче, кличући: благословен си у храму славе твоје
Господе.
Храном коју си са неба примао, оче блажени, њоме си хранио све
који су смирено примали твоје поуке, и који су одбацивали грех што
их у понор вуче.
Следујући отачким предањима, оче свети, ти си свима заповедао да
избегавају штетну Оригенову науку, него да кличу: благословен си у
храму славе твоје Господе.
Богородичан: Радуј се свето станиште Вишњега, јер је тобом
Богородице радост донета, свима који кличу: благословена си ти међу
женама, Владичице Свенепорочна.
Ини.
Ирмос: От Јудеје дошедше отроци в Вавилоње..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
Постао си духовни храм Божији, пророче богоносни и блажени, и
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спознао си духовно мерило црквено, певајући из душе: благословен си
Боже отаца наших.
Сав усхићен, пренет си у некада у свети град, и у виђењима
спознао божанске тајне, те си научио да певаш: благословен си Боже
отаца наших.
Постао си, дични светитељу, свештеник Бога вишњега, да приносиш
Владици молбе и жртве, за присутан народ који пева: благословен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Најсветији Бог-Реч хотећи да спасе биће човеково, кроз
девствене двери је прошао, и из ње се у тело оденуо, благословени Бог
отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Руцје распростер..
Данило је руке своје раширио и у рову чељусти лавова затворио,
силу огња је угасио, а врлином се опасао и са побожном и
умилном децом певао: благословите сва дела господња Господа.
Постао си као звезда пресветла, која преводи из блата страсти, јер
си неке нечасне жене научио да живе часно, и одгонио си Симеоне
тешке болести, кличући: благословите сва дела господња Господа.
Скривао си твој потпуни разум, чинећи дивна чудеса, и многе си
уловио да буду ништи духом ради Христа, а када си поруган, ти си
чистом душом кликтао: благословите сва дела господња Господа.
Потпуно усамљен од ближњих, ти си достојно прославио Господа,
и тако си преминуо и однет у гроб, прослављен од светлих ангела,
кличући: благословите сва дела господња Господа.
Богородичан: Господ који нас избавља заблистао је из тебе, Дјево
Пречиста, а ти га моли Владичице, да просвети и избави од невоља
нас, који певамо и кличемо: благословите сва дела господња Господа.
Ини.
Ирмос: Царја небеснаго јегоже појут..
Цара небескога којег поју војске ангела, хвалите и величајте у све
векове.
Блисташ пророче пророчким свештенством, украшен све-штеним
пророштвима, и певаш Христу животодавцу у све векове.
Као Благи, прими Језекиља, видиоца твоје славе, јер пред тобом
клечи за цео свет, да бисмо ти певали у све векове.
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Запаљен жудњом за обожењем, спознао си, Језекиље, надразумне
тајне, и кличеш: тебе Христе величамо у све векове.
Богородичан: Сву ноћ до зоре на бдењу, Језекиљ је видео Девствену
као воду опроштаја, и Господу је кликтао: тебе величам 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.
Свим срцем сте себе предали Тројици, и од ње сте примили зраке
доброчинства, и обасјани сте постали, па се радујете међу ангелима.
Сједињени жудњом за обожењем, и уздржањем просветље-ни, ви
сте већ у заједници обећаних добара, и стекли сте, оци богоблажени,
блажено наслеђе.
Ваши подвизи и ваше муке су примљене, и вашој радости нема краја,
док се њоме храните, Симеоне преподобни и Јоване славни, и нас увек
помињите.
Богородичан: Спаси ме од свега, Родитељко Избавитеља и Добротвора,
и одагнај облаке са моје душе, јер си и ти Пресвета Владичице и сама
као светли облак, и даруј ми силу, против страсти које ме нападају.
Ини.
Ирмос: Пројављеноје на горје..
Најављено на гори законодавцу у огњу и купини, рођење од
Увекдјеве, за нас верних спасење, то неућутним песмама величамо.
Као у давнини што је Мојсеју јављено у огњу и купини, и сам си
се удостојио то видети, и да спознаш неизрециву тајну јер си, пророче,
зрацима побожности блистао.
Постао си свештеник, зналац тајни, законодавац, и премудри
пророк, и попут Владике и ти си страдања примио, и његов санаследник постао.
О, неизрецивог ли, светог светлог теби јављања! У њему сада
благујеш пророче, јер си из даљине видео у Оцу и Сина и Духа, све Три
Ипостаси Божанства.
Богородичан: Ти си нам Богородице и оружије и бедем, ти си
заступница свих који се у тебе надамо, тебе и сада на молитву
призивамо, да се од наших душмана избавимо.
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Месеца јула 22. дан
Спомен свете равноапостолне мироносице Марије Магдалине;
Спомен преноса моштију свештеномученика Фоке

На Господи воззвах.., стихире светој, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Носећи миро са сузама, Маријо Магдалино, дошла си на свети
гроб, и угледала славног ангела, који ти је јавио о светом васкрсењу
Животодавца свих и Избавитеља, а ти си похитала да јавиш
једанаесторици, радосно говорећи: веселите се, јер је Христос устао.
Ти си светитељко прехвална, служила Христу који је постао попут
нас и ради нас, и непрестаним сјајем си и срце и душу грејала, и сама
си светлост постала, а када си га видела на крсту разапетога, у чуду си
плакала и говорила: како је Животодавац сада својевољно смрт
примио?
Твој свети празника сада славимо, ученице Христова, јер ти си
његове поуке проповедала, за спасење душама, а кивоту твојих моштију
Маријо се са вером клањамо, јер излива благодат непрекидно, и
просветлење свима, који са љубављу притичу, светитељко богоблажена.
Ине стихире светоме; глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Целог себе си Христу предао, који је ради тебе спасоносно
страдање претрпео, и сам себе си прехвални оче усрдно на муке крваве
предао, да би њему угодио, и хитао си да будеш са њим, зато си
прослављен и вршењем чуда обогаћен, а он те је овенчао.
Намере безаконика и служење демонима си, великим страдањем,
свети Фоко оборио, а Спаситеља свих си јасно, оче богоблажени,
објавио, и душе верних обасјао, а мрак идолске сујете си одагнао
твојим светим чудима, и светлом твојих подвига.
Свима у невољама си, Фоко преславни, спасоносно пристаниште,
јер се са вером молиш за све, које су снашли валови живота, дубина
грехова и бура очајања, и твојим молитвама нас спасавај од свих
несрећа, те моли човекољубивог Владику и Господа за све нас, који твој
спомен славимо.
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Слава, глас 6.
Дело Анатолијево.
Прва си Маријо Магдалина видела свето васкрсење, и Првога
узрочника сваког добра, који је нашу природу срдачно обожио; Прва си
постала благовесница, кличући апостолима: одбаците жалост, и радост
примите, па дођите да видите васкрслога Христа, који даје целом свету
велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Все отложше..
Када је давно као јагње непорочна Владичица, угледала свога
Јагањца на дрвету крста, као Мајка је јаукнула и запрепашћена је
нарицала: Чедо слатко какав је ово нов и преславни призор? Како је
тебе Живота свију предао неблагодатни народ суду Пилатовом и на
смрт осудио? Ипак појим о твоме неизрецивом снисхођењу Речи
Божија.
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8.
Дело Византијево.
Христу Богу који је из превеликог милосрђа и својом вољом
унижен попут мене, Магдалина Марија је као ученица верно
послужила, и видећи га на дрвету Разапетога, и у гробу затворенога,
лијући сузе је нарицала: Какав је овај чудни призор? Он који мртве
оживљава, зашто је међу мртвима? Какво миро да принесем Ономе
који ме је ослободио од смрада демонског? Које сузе да пролијем за
њиме, који је од суза ослободио моју праматер? О, Царе свих, ти си јој
као чувар градине изгледао, а росом твојих речи си жегу уклонио када
си јој рекао: иди братији мојој и јави им радосну благовест: да одлазим
Оцу и Богу моме, и Богу вашем, који нека даде целом свету велику
милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе..
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?
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Тропар светој, глас 1.
Господу Христу који се од Дјеве родио, следила си часна Марија
Магдалина, Његове наредбе и законе сачувавши: зато данас твоју
свесвету успомену празнујемо, и опроштај грехова добијамо твојим
молитвама.
И тропар светом, глас 4.
Био си наследник апостолског престола, и по природи заједничар
духом са њима, богонадахнуто дело си вршио и за пример духовно
узрастао. Зато јер си у речи Истине поучавао и због вере си и до крви
пострадао, свештеномучениче Фоко моли Христа Бога да спасе душе
наше.
На јутрењи
Један канон из Октоиха и светима два канона.
Канон светој, дело Теофаново. Акростих је: Са љубављу певам
Марији Магдалини. 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.
Украшена си светим врлинама и блисташ светлом обожења, зато
тојим молитвама Маријо, обасјај моје срце помрачено.
Тебе је Очева Реч освештао, и од злих духова ослободио, зато си
његова ученица постала, и даровима Духа Светога се испунила.
Пуна воде живота из Извора непресушнога, Владике који се на
земљи из милосрђа јавио, и ти си мутне вирове греха исушила.
Богородичан: Певамо теби млада Дјево, као природној Матери
Створитеља, јер си измирила са Богом отпалу човекову приороду,
Богородитељко и Владичице Свенепорочна.
Ини канон светоме, глас тај исти.
Песма 1.
Ирмос: Сокрушившему брани..
Певајмо Богу јер је својом мишицом у рату победио, а Израиља
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кроз Црвено Море провео, јер је наш Избавитељ и јер се
прославио.
Ти стојиш оче Фоко пред Светлом недоступним, зто обасјај мој
разум и срце да могу данас похвалити твоје свето страдање, светитељу.
О детињства си премудри оче Фоко био украшен, јер си обожен
разум имао, и удостојен си благодати чудотворства и да одгониш зле
духове.
Био си светитељу пун благодати и богопознања, јер је у теби
живела сила Духа Божанскога, и због ње си као сунце заблистао и
верне обасјао.
Богородичан: Неискусомужно си у твоје тело примила несместивог
Бога, и ниси га Богородитељко притеснила, зато га моли увек,
богорадована, за све нас.
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.
Најпре си заволела Узрочника свих добара, који је нашу природу
милосрдно обожио, и усрдно си Маријо, за њим следовала, и повинула
се његовим божанским наредбама.
Плачући си стигла на гроб Избавитеља, и прва си девојко видела
свето васкрсење, а потом си благовесница постала кличући: Христос је
устао, запљескајте рукама.
Богородичан: Мене је Пречиста спасао Бог-Реч, који се из твоје чисте
крви и по богатој доброти оваплотио, и разрешио ме првобитног пада
и осуде, зато га непрестано моли, да спасе стадо твоје.
Ини.
Ирмос: Утвердисја сердце моје во Господје..
Утврдило се моје срце у Господу и подигла се снага моја уз Бога
мога, раширила се уста моја на противнике моје и обрадовах се
спасењу од тебе.
Свој разум си оче богоносни из младости имао освештан, па све до
дубоке старости, и Богу си добро угодио, па си зато славу стекао.
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Твоје велике предње, оче богоносни, демон није могао издржати на
броду, и зато је побегао, а Христос се кроз твоја дела чудотворче,
прославио.
Ко може испричати о твоме јунаштву, твоме животу и твојим
подвизима, и доброчинствима, и ко може достојно да те похвали, дивни
светитељу, украсе и похвало мученика.
Богородичан: Узвишенија си Пречиста од ангела, јер си примила у
себе Господара и ангела и целога света, зато те са вером славимо.
Кондак светога, глас 6.
Подобан: Јеже о нас..
Као архијереј си оче жртве приносио, а на крају си и самога себе
на живу жртву принео, и тако си веру у Христа Бога посведочио, и
смрт си драговољно примио, али си увек са свима који ти кличу: буди
са нама Фоко и нико нам ништа неможе.
Икос:
Сви који небески живот желимо, земну храну презримо, уста своја
и језике очистимо, па песме достојне Фоки свештенику испевајмо, јер
је кроз небеске двери прошао, и слободно улаз у рај нашао, па гледа
Жељенога, кога славе ангели, и тамо може за нас молити, Јединога
Милостивога, душевних патњи исцелитеља, јер је за њега муке примио,
а ми га опевајмо и рецимо: погледај на нас, и дођи нам оче Фоко, и
нико нам ништа не може.
Сједален светој, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Из превеликог милосрђа униженоме Богу-Речи, ти си Маријо
Магдалина као ученица искрено послужила, гледајући га и на крсту
подигнутога, и у гроб положенога, плакала си и нарицала, зато тебе
славимо, и твој празник служимо, славна мироносице, а ти моли
Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, који са љубављу славе
свети спомен твој.
Слава, светоме, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Настао је слављеници светли празник спомена богомудрог Фоке
светитеља, који радује све крајеве света, блистајући целом свету
зрацима чудеса, доносећи људима неисцрпну благодат, и моли Господа
да спасе народ наш.
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И сада, богородичан:
Светим рођењем из тебе Пречиста, обновила си пропалу у
страстима природу земнородних и обамрлу, и подигла си их из смрти
ка животу непролазном, зато те како доликује сви Дјево најславнија
славимо, као што си и прорекла.
Крстобогородичан:
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Оставила си светски метеж и сујету, ти би послужила Ономе који
је дошао да спасе цео свет од лажи.
Обливена сузама, дошла си на живоносни гроб, и угледала ангела
који ти је јавио о Христовом васкрсењу, Маријо.
У твом непорочном срцу, си држала поуке Христове, јер си само
њега желела, дивног по доброти, ученице дична.
Богородичан: Мене хвата сањивост греховна и лењости, а ти млада
Дјево, твојом будном молитвом пробуди ме на покајање.
Ини.
Ирмос: Услишах Господи слух твој и убојахјсја..
Чуо сам твој глас и уплашио се, јер си Бог неизрецивог промисла,
увек постојећи, а дошао си из Дјеве оваплоћен, зато слава твоме
унижењу Христе и слава сили твојој.
Стекли смо те светитељу, као светило које блиста правдом, делима
и мучеништвом, и заувек светлим зрацима обасјава срца верних и
одгони маглу патњи.
Постао си оче Фоко украшен трпљењем мука, а голуб Божији је на
твоју главу слетео, и Духом ти јавио, светитељу, да те муке чекају.
Твоју молитву си увек имао као кормило на мору, оче богоносни,
и тако си опасне буре избегао, певајући Ономе који због тебе даје и
другима спасоносно избављење.
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Богородичан: Неокаљана и без саблазни, ти очисти моје скверно срце
укаљано грешним помислима и преступима, твојом код преблагог Бога
светом утехом.
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.
Видевши прабаба онога који ју је давно речима преварио и из раја
избацио, да је сада згажен стопама чистих жена, које су мушку
храброст стекле, са њима се и она вечно радује.
Коснута љубављу према Умрлом и у гробу затвореном, и који свима
живот удахњује, ти си његовој слаткој љубави донела миро, света
Маријо Магдалино, и сузе изливаш као мирис.
После Спаситељевог светог страдања и чудног вазнесења, прошла си
свуда по свету јављајући благовест, и многе си уловила, обмануте
неверјем, као славна ученица Бога-Речи.
Богородичан: Мене саплетеног многоструким гресима и палог, хоће да
избави Онај који је одлучио да се роди из тебе, по превеликој милости,
Пресвета млада Дјево; њега моли да сваке повреде избави све који ти
са вером певају.
Ини.
Ирмос: Господи Боже наш мир дажд нам..
Господе Боже наш мир твој даруј нам, Господе Боже наш присвој
нас, Господе осим тебе за другог незнамо.
Као драги камен, пролазио си оче преподобни, и народ који је
камењу служио, си твојим поукама и твојим чудним знацима ка вери
привео.
Велики међу преподобнима си се показао, и сјајан међу
мученицима, оче славни, јер си задивљујуће пострадао, а противника
си, оче Фоко, победио.
Певале су војске ангела, видећи, мучениче, твоје сурово страдање,
јер си и бестелесне демоне победио твојим земним телом, блажени
светитељу.
Богородичан: Спаси ме Пречиста, у олуји животних страдања, и
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управи ме ка тихом пристаништу бестрастија, јер си помоћница свима
хришћанима, Дјево Богоблагодатна.
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.
Твоје речи су као кишом угасиле жегу туге од ученика када си им
узвикнула: Христос је устао, и Живот се јавио, и јасно је као сунце
заблистао.
Ево твој спомен је заблистао, и све верне обасјао, па сада теби
певају јер си их од таме злих духова и демонских искушења ослободила,
светитељко дична.
Богородичан: Ти си духовно и неприкосновено очишћење свештеника,
ти си као сјајни свећник постала, и мост који ка Богу преводи, све који
тебе као Богородицу исповедају, Најнепоро-чнија.
Ини.
Ирмос: Јакоже пророка избавил јеси из глубини преисподњија..
Као што си пророка избавио из највеће дубине, Христе Боже, тако
избави и мене од мојих грехова као Човекољубац и усмери живот
мој, молим те.
Са небеске висине послани голуб ти је човековим гласом најавио
све шта ће бити и да ћеш светитељу, чашу спасоносну испити.
После много труда и неизмерних патњи тела, ти си твоју свету
главу под мач ставио, и крвљу си земљу освештао.
Мртвим идолима ниси служио, оче блажени, и зато си и смрт
претрпео, али ти и после смрти живиш, и зато те славимо свети Фоко.
Богородичан: Који живи н небеској висини, Он се у твоје тело уселио,
телесан постао, и целом се свету јавио, зато тебе Пречиста сви
прослављамо.
Кондак светој, глас 3.
Подобан: Дјева днес..
Стајала си, преславна Марија, под Крстом Христовим, са другим
женама мироносицама, тешећи у блу мате Божију, и лијући сузе, које
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си у похвалу приносила, говорила си: како је то необично чудо, онај
који у рукама држи сву творевину, добровољно страда: слава власти
Твојој, Христе.
Икос:
Владика Христос и Цар свега, сишао је како је одлучио, али небеса
није напустио, и својевољно је тело пропадиво примио; Њега је
Непорочна Мати гледала на крсту прикованога, а са чистим девојкама
је пред њиме и Марија Магдалина плачући стајала; и тамо је она своју
топлу веру показала, као кад је и за Христом следовала, и гроб видела
и тамо чекала и овако кликтала: хтео си Христе да пострадаш, зато
слава сили твојој.
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.
Бог-Реч ти је помогао па си разне патње одагнала, а сада пред
њиме стојиш и кличеш мироносице: благословен си Господе Боже у
векове.
Само си ти пре свих видела када је Христос Живот наш васкрсао,
и помислила си да је вртлар, али си после кликтала: благословен си
Господе Боже у векове.
Богородичан: Зауставила си реку смрти када си бесмртнога Бога зачела
и родила, Пречиста, а ми њему певамо: благословен си Господе Боже у
векове.
Ини.
Ирмос: Ангелом отроки из огња спасиј, гремјашчују пешч..
Својим ангелом си три младића из огња спасао, а ужарену пећ си
у росну претворио, јер ти си благословен Боже отаца наших.
Прошао си кроз пламен као три младића, и неспаљен си мучениче
остао силом Христовом, који је у теби живео недоку-чиво.
У срцу си мучениче Фоко огњем божанске љубави горео, и зато
када си у огањ отишао, неспаљен си светитељу остао.
Украшен ранама као светим украсем, ти си ка Богу твоме и првом
Подвижнику похитао, и венац победе си од њега примио.
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Богородичан: Чудно Рођеним из тебе Дјево се од сваке осуде
избављамо, и радосним песмама ти Блажена увек певамо.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ богочестивим..
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.
Твој живот се, о Магдалино, светлим показао, и делима врлина као
зрацима заблистао, и светом проповеди по Божијој наредби, и зрацима
љубави ка твојем Створитељу; њему певаш са ангелима: свештеници
појте а народи га величајте у векове.
Крај крста си стајала и гледала светитељко, неправедно погубљење,
јер је Христос по неизрецивој милости, себе жртвовао, и јецајем и
сузама обливена, нарицила си Маријо: Какво је ово ужасно чудо? Како
је на смрт осуђен и умире Онај који је смрт умртвио, а по природи је
Живот?
Богородичан: Тебе као Матер Бога сложно славимо, и као узвишенију
од целога света Пречиста, јер је због тебе осуда Адамова поништена, и
удаљена природа човекова је усиновљена, зато пева: свештеници
благословите, а народи величајте Христа у векове.
Ини.
Ирмос: Покривајај водами превиспреннаја своја..
Поднебесје покриваш водама, а море ограђујеш песком; ти све
држиш, теби пева сунце, тебе слави месец, теби приноси песму сва
твар као Створитељу, у све векове.
Од повоја те је освештао Бог и Створетељ свега, а узрастао си у
висину Христових страдања, и победио си вође сила демонских, и
овенчан си достигао у небеске обитељи.
Који плове призивају тебе као најбољег кормилара, и избављају се
од поморских невоља, твојим богоугодним молитвама, славни
светитељу, и певају Цару свих и Богу Творцу у векове.
Тебе као јагње незлобиво су противници Господњи убили, оче
Фоко, у дубокој и часној старости твојој, а ти си славни, вођу
противника уморио твојим смелим исповедањем као мачем, у векове.
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Богородичан: Постала си очишћење наше природе у пропаст пале, јер
си родила Јагње Божије, који по крајњем милосрђу узима грехе
људима, зато ти радосно певамо у све векове, Дјево Богородице.
Песма 9.
Ирмос: Ужасесја о сем небо и земљи..
Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог
јавио људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато
тебе Богородицу и војске ангела и људи величају.
Сада си у сред божанске расдости, и на ширини пространога раја,
у духовним и надсветским становима, где су војске преподобних, и где
је песма оних који јасно празнују, Маријо богоносна, зато те сви
славимо.
Ништа ти није било важније на земљи од љубави Христа Бога, и
храњена си само његовом лепотом и изблиза си свечасна обасјана
његовим зрацима, јер си његовим стопама следовала, и кликтала: тебе
величам Многомилостиви.
Примила си обожење и обоготворење, и напила се из потока
благодати, а награду за патње си од Бога примила, и у ред се апостола
убројала, Магдалино ученице Бога-Речи, зато твојим молитвама сачувај
све, који те са љубављу славе.
Богородичан: Као Мати Пострадалога за нас, избави ме душегубних
страсти, и као милостива ослободи ме око окова мојих греха, и као
блага смилуј се на моју душу коју нападају демонска искушења,
Богородице Дјево, да бих те опевао Најопеванија.
Ини.
Ирмос: Благословен Господ Бог Израиљев воздвигнувиј..
Благословен је Господ Бог Израиљев, који нам је подигао снагу
спасења, у дому Давида слуге свога, у којем нас је посетио Исток
са висине, и упутио нас на пут мира.
Када си батинан, као небо звездано си чудном лепотом заблистао,
оче Фоко, и заувек обасјао све под сунцем, па уклањаш таму стасти и
сваке злобе, и зато ти са вером певамо.
Уским путем си на земљи прошао мучениче, али са широ-ком
побожношћу и надом на вечне лепоте, оче Фоко, и тако си притеснио
све злобне вражије намере.
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Сада је настало твоје свето славље и твој свети празник, који нам
доноси савршене радости, у њему славимо твоје борбе и право
јунаштво, и у њему помињи и нас страдалниче и мучениче.
Богородичан: Носиш мој лик а имаш и лик Очев, о, Сине, мој, а хоћеш
да зло земних исцелиш; Тако је кликтала Пречиста када је у рукама
Христа носила, зато је прослављајмо неућутним песмама.
Светилен
Подобан: Свјете неизмјенниј..
Сунце незалазно, који је из Оца пре свих векова заблистао, у гробу
га је сабор јеврејски запечатио, али си га Маријо девојко прва видела
васкрслог, и јавила ученицима.
Слава, светога
Ти си, богомудри оче Фоко, постао украс јерарсима, а сиротиње
заступник, и кула врлина, зато помињи све који ти певају.
И сада, богородичан:
Данило те је унапред описао, као гору несечену, из које се одсекао
часни камен, да сатре идолске храмове, Богородице Маријо.
На стиховњим из Октоиха
Слава, глас 4.
Од младости си за Господем жудео, Фоко свеблажени светитељу, и
крст си као оружије на раме узео, и право си путем Истине ходио, зато
су те ангели заволели, јер си демонима био противник, и за цео свет
изузетни молитвеник.
И сада, глас 8.
Христу Богу који је из превеликог милосрђа и својом вољом
унижен попут мене, Магдалина Марија је као ученица верно
послужила, и видећи га на дрвету Разапетога, и у гробу затворенога,
лијући сузе је нарицала: Какав је овај чудни призор? Он који мртве
оживљава, зашто је међу мртвима? Какво миро да принесем Ономе
који ме је ослободио од смрада демонског? Које сузе да пролијем за
њиме, који је од суза ослободио моју праматер? О, Царе свих, ти си јој
као чувар градине изгледао, а росом твојих речи си жегу уклонио када
си јој рекао: иди братији мојој и јави им радосну благовест: да одлазим
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Оцу и Богу моме, и Богу вашем, који нека даде целом свету велику
милост.
На литургији
Блажена из Октоиха и светитељке песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Коринћанима, зачало 141.
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Луки, зачало 34.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)
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Месеца јула 23. дан
Спомен светих мученика Трофима, Теофила и других са њима
пострадалих

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Всехвални мученици..
Храбро си мучениче на судилиште ушао, и велика си страдања
претрпео, и рањен си демонског противника ранио, и победу над њиме
однео, мучениче Трофиме, зато моли Христа, да подари душама нашим
мир и велику милост.
Ти си светитељу чету мученика са собом повео, и са њима радосно
пострадао, са њима си и небеска блага достојно примио, и са њима
помињи нас, који те на земљи са вером хвалимо, и моли Христа, да
подари душама нашим мир и велику милост.
Похвалимо верни Трофима и Теофила, са осталих тринаест
мученика, јер су својом светом крвљу огањ идолске обмане угасили, а
сада живе у царству небеском, и моле увек Христа, да подари душама
нашим мир и велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Тешко мени шта ће самном бити, јер сам и разум и душу и тело
окаљао гресима?! Шта да чиним, како да избегнем пламен неиздрживи,
и вечне и несаломиве окове? Али ипак Свенепорочна, пре мога краја
моли твога Сина, да ми дарује опроштај.
Крстобогородичан:
Када је нескверна Дјева видела на дрвету крста, Онога кога је из свога
тела бесемено родила, није могла издржати рањеног срца, па је косу
кидала и нарицала: ти који својом заповешћу држиш све, како си
осуђен и на крсту разапет? А хтео си да спасеш цело човечанство.
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.
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На јутрењи
Канон, дело Андреја Критског; Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Воспоју тебје Господи Боже мој, јако извел јеси..
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си извео народ из египатског
ропства, а потопио си кола и силу фараонову.
Певаћу теби Господе Боже мој, јер си нам заблистао овај дан
радости, када је лаж уништена, а слави се спомен твојих мученика.
Као сунце си заблистао по свету, јер си се појавио на своду вере,
и у њој си заблистао својим страдањем на све стране света.
Као златном реком је, Трофиме блажени, твојом крвљу натопљена
отаџбина која те је подигла, а ти је храниш храном непотрошном твога
страдања.
Тројичан: Прославимо православно Тројицу, са Оцем и Сина и Духа
Светога, једно Божансто, и Јединицу Триипостасну.
Богородичан: Ангел ти је Дјево, са небеса вест донео, да ће се Бог у
тебе уселити, и цео свет је позвао на радост благовештења.
Песма 3.
Ирмос: В Господје Бозје мојем сердце..
Моје срце се утврдило у вери у Бога, јер он немоћне силом опасује.
На стратишту је мученик изранављен, а са њиме и други
простадали, али се радовао, јер је неизрециву награду очекивао.
Твоја изливена крв Трофиме је безбожије спалила, а топлоту
богопознања у свима разгорела.
Као Сунце имао си, Господе, око себе мученике као звезде, и твоји
страдалници су лаж идолослужења помрачили.
Тројичан: Поклонимо се Триипостасном Бићу, и једнога Царства
Божанству: Оцу и Сину и Светоме Духу.
Богородичан: Међу матерама си девствена, а међу девственима си
матер, и са обоје си, Пречиста, сваки разум задивила.
Сједален, глас 4.
Подобан: Лик ангелскиј..
Одлучно и храбро си на муке пошао, и победу си над њима
блажени стекао; благодаћу Божијом си вука у јагње претворио, и
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пристао је да у вери пострада са тобом, зато те, Трофиме преславни,
сви радосно славимо.
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: Услишах Боже слух твој и убојахсја..
Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја и
зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје.
Чуо сам Боже за велико јунаштво мученика, којим из љубави према
теби простадаше, и дивим им се, и славим тебе Једини Спасе.
Велики мученик је вером као штитом заклоњен, а духовним мачем
је духовно замахнуо, и главе неверних посекао.
Лепотом врлина си украшен, велики мучениче, и славом овенчан,
јер си посрамио гонитеља, и за Христа си бачен у огањ и жртвован.
Тројичан: Певам Једном Бићу, у Три Божанске и владарске Ипостаси:
Оцу и Сину и Духу, као једном сјају трисунчане природе, и Једноме
Богу.
Богородичан: Како дојиш Дјево, и како си родила по закону материнства? Јер Кога си родила је оваплоћени Бог, који обнавља нашу природу,
како само он уме.
Песма 5.
Ирмос: Мрак разрјеши грјеха мојего, внегда..
Одгони се тама мојих греха, када заблисташ као светло јутро
сјајем твојих заповести Господе, светлости недоступна.
Твојим светлим преповедима одагнао си мрак безбожија и твојим
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Богом обасјаним исповедањем посрамио си демоне, Трофиме Христов
страдалниче.
Пошто си Бога заволео, богољубиви мучениче, по твоме имену
постао си прогонитељ богомрског идолослужења, велики Христов
мучениче.
Одевени у свети плашт од ваше крви мученици, на небесима
царујете са Богом свих, јер сте се на њега угледали.
Тројичан: Једнако слављена и једнако поштоване Тројице, беспочетни
Оче нерођени, Сине рођени и Душе Свети ти си Бог мој, Господе, и
неприступна светлост.
Богородичан: Теби певамо Пречиста Дјево, као Родитељки међу
девојкама и као девственој међу матерама, и као неокаљаном Божијем
сасуду, из којега нам је Господ и Спаситељ свих дошао.
Песма 6.
Ирмос: Буреју грјеховноју погружајем..
Потапа ме бура греха, и осећам се као у утроби кита, али ти са
пророком вапијем: избави из пропасти живот мој Господе, и спаси
ме.
Мада сте камењем и кољем бијени ви блажени од вере нисте
одступили, него сте идолослужење уништили, и тако сте славу
победника стекли.
Богослов Трофим је обешен и сечен али је идолску лаж изобличио
и нахранио је срца верних науком достојно преданом.
Страдањем сте као звезде заблистали, и мрак неверија разорили,
али сте дан спасења обасјали у којем молите мученици Господа да би
се и ми спасили.
Тројичан: Заједноцарујућа и саобразна беспочетна Тројице, једнако
слављена и триипостасна, Јединице нераздељива и по Божанству пре
свих постојећа, Оче и Сине и Свети Душе, теби пева цела творевина.
Богородичан: Надприродно је рађање из тебе, и мада безсемено, ипак
си као мати родила по закону природе, истинита у обојем, зато нека
умукну нечисте јереси о теби Богородице Пречиста.
Песма 7.
Иромс: Огањ паља в пешчи..
Усијани огањ је одбачен, а младићи орошени, па у песми говоре:
благословен си само ти, Боже отаца наших.
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Ангели су се задивили, како су твоји страдалници своја тела
презрели, и сви на земљи кликтаху: благословен си једини Боже отаца
наших.
Висока мишица твоје силе Господе оборила је твоје противнике,
кроз твоје мученике који су страдали за веру у мукама тешким.
Једни твоји страдалници су каменовани а други су спаљени, са
њима је и Трофим страдао певајући теби истинитом Богу: Благословен
си Боже отаца наших.
Тројичан: Тројично Божанство, а једно царство, беспочетни и увек
постојећи Оче и Сине и Душе, благословен си Боже отаца наших.
Богородичан: О чудесне тајне, о дивнога чуда, како си и Мати постала
и девствена остала, једина благословена, када си Бога отаца наших
родила.
Песма 8.
Иромс: Всја дјела Божија и всја твар..
Сва дела Божија и цео свет благословите Господа, и сви преподобни и смиреног срца, певајте му и величајте га, у све векове.
Ти си Трофиме постао духовна кула јер си утврдио твоје
састрадалнике и вером Христовом си уништио намере неверника, зато
Христа величамо у векове.
Стојећи светлог лица на суду ти си невернике задивио, и показао
си твоје радосно за Христа страдање, којег величамо у све векове.
Изабрани сабор страдалника постао је као небо многозвездано и
обасјао је богопознањем и вером Христовом цео свет, зато Христа
величамо у све векове.
Тројичан: Опевајмо беспочетног Оца и Сина са Светим Духом,
Тројицу јединосуштну, једино стваралачко Божанство, хвалећи га и
певајући му у векове.
Богородичан: Сваки народ на земљи пева теби Дјево, јер је из тебе као
Светлост недоступна заблистао Христос Бог, обасјавши цео свет, зато га
величамо у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Тја неискусобрачнују Богородицу небесниј чертог..
Песмама те величамо неискусобрачна Богородице, као небеску
палату, јер си родила Вођу спасења нашега.
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Одважно си претрпио страдање и као победник примио си венац
од Христа Бога, зато те страдалниче Трофиме у песмама величамо.
Ти си богојављени страдалниче попут Мојесја водио са собом
пострадале у живот без старења, зато те у песмама величамо.
Чето достојних мученика за Бога, ви сте идолску обману победили
и светле венце од Бога примили, зато се молите да се и ми спасемо.
Тројичан: Тебе Триипостасну Јединицу и нераздељиво биће, Оца и
Сина и Светога Духа, у песмама величамо.
Богородичан: Тебе је Мојсеј у напред видео као купину која гори а не
сагорева, јер си примила огањ Божанства, зато те у песмама величамо.
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Месеца јула 24. дан
Спомен свете мученице Христине

На Господи воззвах.., стихире светој на 6; Глас 4.
Подобан: Јако добља..
Који све по своме промислу чини, удостојио те је Христовог имена,
зато си добар крај живота имала у обојем: по својим делима као
невеста Христова, а по вери правој постала си кћи Цара небеског, и
радосно се пред њиме мученице, молиш за нас.
Желела си светитељко Оца небескога, зато си невернога родитеља
одбацила, а као матер си небески Јерусалим заволела, и зато си телесну
љубав матере занемарила, и уместо свега блага ти си Христом
обогаћена, на крају си, мученице, без страха од мука душу за њега
положила.
Ни склоност ка родитељима, ни укусна храна, ни богато имање, ни
претње, ни муке, ни огањ, ни мач, ни дубина, ни истјазавње, ни напади
животиња, нису те могли одвојити од љубави Створитеља, Христино,
девојко и мученице, и славо мученика и похвало.
Слава, глас 2.
Као миро скупоцено, ти си дична крв своју Христу твоме Женику
принела, Христино мученице и страдалнице непобедива, а као награду
си од њега венац непролазни примила, тако си и умрлога од отровне
змије својом речи васкрсла, призивањем Духа Пресветога; зато те је
човекољубиви Исус, удостојио дворца небескога, као Спас душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Поднела си многе патње због распећа Сина твога и Бога Пречиста,
а у јецају и сузама си вапила: Тешко мени слатко Чедо! Зашто
неправедно страдаш? А хтео си избавити све на земљи после Адама.
Зато те Пречиста Дјево са вером молимо: учини Христа милостивим
према нама.
На стиховње из Октоиха
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Слава, глас 2.
Дело Анатолијево.
Због имена Христовог, ти си се двоструко на делу показала, јер си
читотом твога девства невеста Христова постала, вољом Оца и дејством
Духа, а на великим мукама си забистала, јаче од сунчаних зрака, зато
си као жртва чиста и непорочна, на небеску трпезу принета, и заувек
се радујеш са војскама девствених и мученика; са њима моли Христино
свога Имењака, да подари свима који те славе, мир и велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јегда от древа..
Када те је Спаситељу и животе свих, безакони народ на дрво
разапео, тада је Пречиста и Најнепорочнија Мати твоја стајала и
јецајући нарицала: Тешко мени Чедо моје слатко! Светлости мојих
очију! Како си међу злочинце на крсту прикован? А ти си земљу
поставио поврх свих вода.
Тропар, глас 4.
Као јагње твоје Исусе Христина зове силним гласом: „тебе Жениче
мој волим и тражећи тебе страдам, и распињем се и сахрањујем у
твоме крштењу, и страдам ради тебе, да бих царствовала са тобом, и
умирем за тебе да бих са тобом живела, прими ме као чисту жртву са
љубављу жртвовану за тебе“. Њеним молитвама као Милостив спаси
душе наше.
На јутрењи
Канон светој на 6; Акростих је: Певам теби девојко, истог имена са
Христом. Дело Јосифово. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Воду прошед..
Када је Израиљ воду као копно прешао, и од египатскога зла
избегао, тада је закликтао: Избавитељу и Богу нашем певајмо.
У нади на небеска добра, ти си твоје срце утврдила, и од
привременог света се, мученице, ка Богу вазнела, и у непролазне
обитељи прешла.
Гледајући обореног и побеђеног злотвора, под ногама девојке страдалнице, принесимо хвалу Спаситељу, јер је њу победницом учинио.
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Да видиш дивну лепоту Женика и Цара, из чистог срца си желела,
и зато си себе светим страдањем светло украсила.
Богородичан: Зачела си, Мати Пречиста, Реч Очеву, који се неизрециво
из тебе ипостасно сјединио са телом, а за њиме је Христина жудела, и
зато је славу мученичку стекла.
Песма 3.
Ирмос: Ти јеси утвержденије притекајушчих..
Ти си тврђава свима који ти притичу Господе, ти си нам светло у
тами, и теби пева душа моја.
Стремила си светитељко погледом и душом за небом, и тако си
спознала Створитеља твога и целог света.
Веру у Бога си, светитељко, као богатство непропадиво имала, и
зато си бедно идолопоштовање напустила.
Благодарну песму си Христу Творцу певала, када си за дрво везана,
и бездушно кидање тела претрпела.
Богородичан: Прекини смутње мојих помисли, Владичице Пречиста, и
утишај сваку тугу моје душе, јер си Христа родила.
Сједален, глас 1.
Подобан: Гроб твој..
Твоју крв си, светитељко, као посуду светог мира у алабастру, са
љубављу Женику твоме принела, и од њега си дична мученице, као
награду, свети и непролазни венац примила, а уз то и силом Духа
благодат исцеливања.
Слава и сада, богородичан:
Безневесна и чиста Богородице Дјево, само си ти заступница и
покровитељка вернима, зато млада Дјево избави од невоља, туге и
неприлика, све који имају наду у тебе и спаси душе наше божанским
молитвама твојим.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе Христе свенепорочна Мати мртвога на крсту
распетога, јаукаше: Сине мој сабеспочетни Оцу и Духу, какав ли је ово
твој неизрециви домострој, којим си спасао дело твојим пречистих
руку, Милосрдни?
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Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Хранила си се и сладила твојим светим ранама, мученице
христоимена, чекајући и надајући се лепоти твога Небеског Женика.
Привезана за точак мучења, ти си мученице кликтала: величам те
Господе и славим Име твоје, јер ти помажеш свима који те воле.
„Не одвајам се од тебе, јер сам коснута твојом љубављу, зато ме
учини победницом у страдању“, тако је ова мученица кликтала.
Богородичан: У давнини је славни међу пророцима Исаија, тебе у виду
жезла прорекао, јер носиш као цвет Господа, Богородице и Мати
Увекдјево.
Песма 5.
Имрос: 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.
Постала си мученице као ангел у телу, јер су те небески ангели
својим јелом хранили.
Камена Живота се ниси одрекла, Христино, када су ти противници
камен везали, и у воду те бацили.
Као грлица си ка висини узлетела, на крилима Божанскога Духа, и
код Створитеља се одморила.
Богородичан: Оживи мене због греха умрлог, јер си бесмртни Живот
родила, Мати и Дјево.
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.
Твоје срце си, страдалнице, сладила лепотом најслађег Жељеног, и
за трагом његовог страдања, журно си похитала кличући: Жениче мој,
жртвујем се сада ради твоје љубави.
Када је твој родитељ, мученице, видео колико си небеског Оца
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заволела, показао је ћуд варварина, и као злочинац те је разним мукама
напатио, немајући границе своје зле природе.
Као крин на ливади, и као мирисна ружа си међу мученицима
процвала, и мирисну си благодат излила, а срца верних помазала,
мученице света, по Христу названа, и у заједници си са светим
ангелима.
Богородичан: Богоречити пророци су схватили дубину твоје тајне, и
Светим Духом из давнине обасјани, пророчки су најавили, да ћеш
заиста бити Мати Владике целог света.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Показала си се као светла голубица, имајући златна крила, и ка
небеској висини си узлетела, Христина славна. Зато твој славни
празник служимо, са вером се поклањајући пред твојим моштима, јер
из њих свима истиче изобилно божанско исцељење, душама и телима
нашим.
Икос:
Певајући побожно Светој Тројици, часна девојко и мученице,
показала си свима дотле у тами и магли ужаснога неверја, како сјај
Тројице просветљује верне, и из руку мучитеља и безаконика се
избавила као друга Текла, и њихових мрежа се ослободила, зато
искрено певајући славимо твоје преселење, и благодаримо јединоме
Богу, који ради тебе дарује душама и телима свето исцелење.
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.
Прилазећи разбукталом огњу певала си Створитељу света, јер је
твоје срце оросио, и кликтала му: благословен си Господе Боже у
векове.
Желела си само Бога да стекнеш, и зато ниси марила за палење
свога тела, и ниси се одрекла Христа, девојко, него си певала:
благословен си Господе Боже у векове.
Твојом крвљу као кишом, исушила си реке идолослужења, а сада
све натапаш морем исцелења, девојко и мученице, и пламен страсти
заустављаш.
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Богородичан: Божанским зачећем у теби, ти си превазишла законе
природе, и надприродно си родила Бога, кличући: благословен си
Господе Боже у векове.
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.
Вером као кормилом си неповређена препловила олујно море
навале мука, а твојим подвизима си змију у дубини удавила, и тако си
мученице у рајско пристаниште без бура достигла, кличући: свештенице
опевајте, а народи величајте Христа у све векове.
Твојим животворним подвизима си ужасну змију умртвила, а
твојим стајањем на молитвама, си неукротиву змију успавала, и
неповређена од ње си остала, кличући Творцу Христино: децо
благосиљајте, свештеници опевајте, а народи га величајте у све векове.
Речима живота си подигла усмрћеног змијиним угризом и отровом,
мученице и страдалнице, а Бог који је смрт победио божанским
погребом, твоје молитве је Христино послушао, јер њему кличеш
непрестано: децо благосиљајте, свештеници опевајте, а народи га
величајте у све векове.
Богородичан: Увекдјево, стална помоћнице вернима, избави ме од
ужасне лажљиве змије пуне злобе, која ме жестоко напада, јер ти си
Дјево вођа без лажи свима који се у тебе надају, и који кличу
непрестано: децо благосиљајте, свештеници опевајте, а народи га
величајте у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја исповједујем..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.
Сјајном одећом мучеништва украшена, достојена си да видиш твога
Женика, Христино, мученице многострадална.
Христос као лепота над свим лепотама, удостојио те је небеског
дворца, због твоје духовне лепоте и јер си га заволела.
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Сјединила си се са бестелесним војскама, и у саборе страдалника
си убројана, зато светитељко моли за нас Нај-милостивијега.
Твој празник је светлији од сунца, јер блиста благодаћу Духа, и све
који тебе славе, Христино, обасјава.
Богородичан: Богољубива Дјево, смилуј се на моју душу коју нападају
греси, и твојим молитвма избави ме од вечног пламена.
Светилен
Подобан: Жени услишите..
Процвала си Христино девојко као дивна ружа и трновог корена, а
крвљу твога светог страдања си као бојом плашт свој заруменила, зато
сада све, који твој свети спомен са љубављу славе, спасавај.
Богородичан:
Око тебе Богородитељко Маријо, стоје свете девојке, као сродне
царици, а твоме Сину Пречиста приведене, попут дивних невести, као
Цару целог света; њега Мати и Дјево млада моли увек за нас.
На хвалитним стихире на 4; Глас 4. Самогласно.
Као моћно оружије држиш мученице Христино крст у рукама, веру
као штит а наду као оклоп, и љубав као стрелу, и тако си навалу
мучитеља јуначки победила, а када ти је глава посечена, намере
демона си Божијом помоћи поразила, и радујеш се са Христом, и
непрестано га молиш за душе наше.
Желећи искрено Христа, ова мученица је очево богатство оставила,
а славу небеску и богатство стекла, и сталном молитвом и благодаћу је
окружена; оружијем крста је мучитеља победила, зато се ангели диве
њеном подвигу и говоре: пао је демон јер га је женска победила, и
постала мученица овенчана, а Хрстос као Бог царује у векове, и мир
целом свету дарује и велику милост.
Славимо Христе твоје велико милосрђе, и твоју доброту према
нама, јер су и женске силом твога крста Човекољубче, уништиле
обману идолослужења, и мучитеља се нису бојале, него су Варалицу
победиле, и успеле да за твојим мирисним трагом следују, па се моле
за душе наше.
Сила твога крста Христе чини чуда, као и мученица Хрситина,
кроз подвиг свога страдања, јер је немоћ своје природе одбацила, и
храбро се мучитељима супротставила, зато је и венац победе примила,
и моли се за душе наше.
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Слава, глас 5.
Христос као Цар славе, је лепоту твоје чедности заволео, и као
непорочну невесту те себи обручио, у јединству непролазном, јер је
својом вољом дао теби дивној силу, и победницом те над демонима и
страстима учинио, јер си тешке ране претрпела, и свирепа мучења, зато
те је двоструким венцем украсио, и као украшену царицу те себи са
десне стране поставио, а ти га много-страдална света мученице
Христино моли, да твојим славље-ницима подари живот и спасење и
велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..
Ради нас и нашег избављења, великом си ценом хтео дати откуп:
твојом пречистом крвљу безгрешни Христе мој, јер си хтео да свако
добије спасење. Али твоја Мати видећи те прикованог, своје власи је
кидала и наицала: Чедо и Јагње непорочно! Хтео си да цео свет
избавиш твојом светом крвљу. Како залазиш пред мојим очима, Сунце
незалазно? Јер ти свима дајеш просветлење, мир и велику млост.
На стиховњим из Октоиха
Слава, глас 1.
Међу небеске силе си убројана, светитељко славна, када си свет
напустила јер си Христа заволела, о, Христино свечасна, а ти нам
моли велику милост.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Небесних чинов..
Крај крста си Чиста Мајко стајала и дуготрпљење Сина твога и Бога
гледала, па си кроз плач говорила: Тешко мени Чедо најслађе! Зар треба
овако неправедно да пострадаш Речи Божија, да би човечанство спасао?
На литургији
Блажена из Октоиха на 4; и светој песма 3. на 4;
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
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Апостол Коринћанима, зачало 181.
Алилуја, глас 4: Трпећи потрпех Господа и обрати пажњу на мене и
услиша мољење моје. (Пс.39,2)
Стих: Изведе ме из рова мучења. (Пс.67,27)
Еванђеље по Луки, зачало 33.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 25. дан
Спомен уснућа свете Ане, матере Пресвете Богородице;
Спомен светих жена Олимпијаде и Евпраксије;
Спомен светих свештеномученика кулен-вакуфских
протопрезвитеру Вукосаву и презвитеру Родољубу
(њихова служба иза свете Ане)
На Господи воззвах.., стихире светој Ани на 6; глас 4.
Подобан: Дал јеси знаменије..
Наредбе Закона си сачувала потпуно и Богу Сведржитељу си
служила беспрекорно, зато си се Ана удостојила да будеш мати
Родитељке по телу Христа, Пречистој младој Дјеви; са њоме те
славимо и твоје свето уснуће радосном душе празнујемо.
Родила си богомудра Ано палату Живота, и заиста прешла у живот
непролазни, и сјединила се са војскама праведних, који те богато хране
Владикином радошћу; зато твоје престављење служимо, увек слављена,
и са вером и побожно га празнујемо данас.
Родила си богомудра Ано двери небеске, и у небеска насеља си
похитала, светитељко славна, и сада се сладиш божанском славом, а ње
удостоји и све нас, твојим молитвама, јер твоје свето уснуће славимо,
а ти разарај мрак страсти и сваку несрећу и маглу одгони.
Ине стихире, глас 1.
Подобан: О, дивнаго чудесе..
Ево блиставог празника и светлога дана, целом свету на радост:
свето и достојно хвале уснуће Ане, Богом прослављене, јер се из ње
родила Родитељка Живота, као духовни кивот,која је несметивог БогаРеч примила, и од туге ослободила, а радост обезбедила, и свима
вернима дарује велику милост.
О, предивног ли чуда! Ова је преславно родила Родитељку Извора
Живота, једину благословену и Пречисту међу женама, а сада прелази
из временог живота у живот без краја, Ана Богом прослављена; нека
се данас радују и сабори ангела, јер сада славимо њен свети празник.
Данас је велико славље, јер сабори верних Светим Духом побожно
прослављају твоје свето уснуће; настала нам је блистава благодат
исцелења, која спаљује саборе злих поднебесних духова, а светлошћу
предводи душе, свих који са вером певају о твоме светом престављену,
Ано дична.
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Слава и сада, глас 8.
Дело Анатолијево.
Из неплодних крила двоје светих и непорочних супруга Јоакима и
Ане је, као из сувог жезла, процвала света Богородица, а из ње је
заблистало спасење целом свету, Христос Бог; Они се преселише у
небеска насеља код своје кћери Пречисте Дјеве, и са ангелима се
радују, и за цео свет се моле, а ми им окупљени побожно певајмо и
рецимо: ради Божије младе Дјеве и Пречисте Марије, постали сте и ви
прародитељи Христови, стога се молите за душе наше.
На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радујсја..
Радуј се духовна ластавице, која нам пролеће благодати најављујеш!
Ти си непорочно, честито и праведно живела; Ти си чедности ризница,
овчице света; Ти си непорочну Богородицу као младицу родила, једину
неискусомужну, која је по речи Божијој Бога-Реч родила, да као Јагње
понесе света; Ано прамати Господа, а он те је са земље преселио, зато
га увек моли, да подари душама нашим велику милост.
Стих: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи похвала.
Радујте се двоје часних, миљеници Божији изабрани, јер сте
заблистали светлошћу Закона; Ви сведочите о доласку божанске
благодати, јер сте родили Родитељку Христа, зачетника нашег живота;
Јоакиме богоугодни и света Ано свечасна, ви сте светила која су
запалила светлост без сенке, Пречисту Богородицу, која даје благодат;
Са њоме се молите, да душе наше добију велику милост.
Стих: Благо свакоме, који се боји Господа, који ходи путевима
Његовим.
Радуј се као благословена земља, јер је из тебе изникла целом
свету земља расцветана; У Закону Божијем се јеси непрестано
поучавала, и благодат свима обезбедила, рађањем си окове јаловости
скинула, а смрћу си нетрулежност примила, и ка божанској светлости
си прешла, Ано богоблажена, прамати Христа Бога, јер си Богородицу
као свећник који носи Светлост родила; Са њоме измоли душама
нашим на дар велику милост.
Слава и сада, глас 8.
Нека се окупи цео свет, да заједно псаломски, уз свирале,
похвалимо Ану богомудру, јер је из свога крила божанску гору родила,
и у гору духовну и рајска насеља је данас прешла, и њојзи певајмо:
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блажено је тело твоје, јер је стварно понело Носиљу у телу њеном
Светлост целог света; Блажене су и свете груди твоје јер су одојиле
Дојкињу Христову, који је храна нашег живота; њега моли Ано, да нас
избави од сваке невоље и напада демонског, и да спасе душе наше.
Тропар, глас 4.
Ону Која је родила Истинити Живот носила си у утроби, Пречисту
Богоматер, Богомудра Ана. Зато си се при успењу твоме са славом
преставила и уселила у блажени живот, да за оне који те поштују са
љубављу, непрестано молиш Господа за опроштај грехова, увек блажена.
На повечерју
Канон светих жена. Акростих је: Светим женама певам свету песму.
Јосиф. Глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Колесницегонитеља фараоња погрузи..
Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака
и бегунца Израиља си спасао, зато је песму Богу певао.
Својом телесном немоћи сте моћнога противника обориле, и од
Бога сте усвојене, преподобне жене, зато га молите, да нам свима
подари силу спасоносну.
Коснуте лепотом небеског Женика, по речима псалма сте њему
пришле и његовим живоносним стопама следовале, и тако сте демонску
змију обориле.
Испосничким подвизима сте увенули телесну лепоту, али сте тиме
украсили душе своје, и у светли двор Христа Женика сте ушле жене
преподобне.
Богородичан: Светли двор Жеников је постало тело твоје Дјево,
Господа, који се по милости телом из тебе оваплотио, и цео свет је
зрацима богопознања просветлио.
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.
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Телесну лепоту си презрела, светитељко пречасна, а пролазну славу,
си као снове сматрала, у смирењу и посту си, богоблажена Олимпијадо,
Бога тражила.
Мада дете узрастом, ти си Евпраксијо са вером тражила Бого-Дете,
који је ради нас на земљу дошао, и уз његов лик си душу свезала, и
тако си заувек остала.
Одрекле сте се светских и телесних жеља, а уздржањем и подвигом
стекле сте Христа пречистог Женика, који вам је дао у дворцу небеском
божанско блаженство.
Богородичан: Свете трубе светих пророка су те давно најавиле, као
двери које су Светлост родиле, и као свитак духовни на којем је, не
рукама, неизрециво осликан Бог-Реч, Дјево Пречиста.
Песма 4.
Ирмос: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Стране си срдачно примала, и сабор светих си намиривала, и тако
си Христа развеселила, који је као странац из милосрђа дошао.
Видећи пречисту лепоту твога жељеног небеског Женика, ти си
Евпраксијо уздржањем лепоту свога тела увенула.
Ви сте, пречисте девојке, спавање од својих душевних очију
одбациле, а уздржањем сте телесне жеље успавале.
Богородичан: Преподобне жене су заволеле тебе Господе, оваплоћени
од Пречисте Дјеве, и оне су за твојим миомиром похитале, јер су
твојом божанском љубављу коснуте.
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.
Напојена си из извора светог Патира, који цео свет златним
поукама напаја, и уродила си класом добрих дела, Олимпијадо, и њима
храниш срца нас који те славимо.
Блаженом надом си твоју свету душу крепила, храњена духовном
храном и чисте душе, а гладовање си, Евпраксијо, на много дана
радосно трпела.
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За свет сте као мртве постале, да би бесмртни живот наследиле, и
дворца се Божијег удостојиле, светитељке бого-блажене, а ваше
светиљке сте уљем испосништва неугашене сачувале, светитељке часне.
Богородичан: Божији Бог-Реч се у твоје неискусобрачно тело
својевољно уселио и као Човек се показао, али је тебе Пречиста
девственом сачувао; њега желећи, ове девојке су му светим животом и
испосништвом следовале.
Песма 6.
Ирмос: Молитву пролију..
Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје,
јер ми се душа испунила зала, а мој живот се аду приближио, па
се молим као Јона: изведи ме из пропасти Боже мој.
Још као сасвим млада, Евпраксија је усрдним подвигом и
побожним расположењем старог кушача побеђивала, мада је у женској
немоћи телесној била, јер њој је Христос помогао који се у нашу
немоћ обукао.
Уздржање и смирено срце, и бдење са молитвом, и наду и веру
праву и савршену љубав си стекла Олимпијадо славна, и постала си
храм Божији и неисцрпни извор чудеса.
Далеко од животних сласти, трпећи испосничке патње, ради Онога
који је због нас својевољно на земљу сишао и као странац био, зато је
вас, дичне светитељке, примио у небеса Он који сранце прима.
Богородичан: Тебе је млада Дјево, као чистоту и часног девства чисти
сасуд, Створитељ нашао, и на реч се у твоје чисто тело уселио и сву
ђаволску злобу је од људи одагнао.
Сједален, глас 8.
Подобан: Повељенноје..
У тајним молитвеним бдењима и хранећи се бого-надахнутим
књигама, Олимпијада и славна Евпраксија су на рамена крст Господњи
узеле, и за њиме трпељиво следовале, а сву лаж змије су уништиле,
кличући Христу: Жениче небески, ти нам буди у помоћ.
Песма 7.
Ирмос: От Јудеје дошедше..
У давнини из Јудеје дођоше младићи у Вавилон и вером у Тројицу
пламен пећи победише, певајући: Боже отаца благословен јеси.
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Из љубави су ове преподобне пролазну славу замениле за славу
непролазну, у којој заувек благују, па радосно и весело певају:
благословен је Бог отаца наших.
О, како ли је Евпраксија издржала многе дане у стајању и
гладовању, кличући Христу Женику: благословен је Бог отаца наших.
Међу патријарсима велики Златослов те је, Олимпијадо, угледао као
велики сасуд Божанскога Духа и богато те је испунио својим
узвишеним поукама, светитељко блажена.
Богородичан: Само си ти Дјево укинула клетву са праматере, јер си
родила Христа, који све овенчава благословима, зато му певајмо:
Господе Боже, благословен си у векове.
Песма 8.
Ирмос: Побједитељи мучитеља и пламене..
Твојом благодати младићи постадоше победиоци мучитеља и
пламена и марећи веома за заповести твоје кликтаху:
Благословите сва дела господња Господа.
Неразумне страсти си, девојко, разуму покорила, и тако си постала
непорочна и чиста невеста Женика и Бога-Речи, кличући: благословите
сва дела Господа, певајте му и величајте га у векове.
Вашим подвизима сте кнеза таме обориле, зато сте, свете девојке,
венце непролазне задобиле и Божије наслеђе, у радости душа у све
векове.
Као разапете сте за овај живот биле и Божијом љубављу сте
коснуте, свете девојке, а онога који је слатким залогајем Еву ранио, ви
сте стрелама уздржања раниле, певајући Христу у векове.
Богородичан: Родила си Исуса од твоје чисте крви оваплоћенога, и
тако си све девојке сабрала, Маријо Дјево Пречиста, и све који са њима
кличу: благословите сва дела Господа и величајте га у векове.
Песма 9.
Ирмос: Воистину Богородицу тја..
Чисту и славну Богородицу прославимо народи, јер је огањ
Божанства примила у тело и није спаљена, зато је у песмама
величајмо.
Дивне и богоречите Владикине грлице, светле ластавице и
љубитељке чистоте, ви сте одведене у небеске лепоте.
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У небеске хорове сте убројане, и у сабор изабраних настањене, и
са љубављу се молите за нас милосрдном Богу.
Спомен Евпраксије и Оломпијаде, као сунце по целом свету
блиста, и просветљује душе верних, да увек величају Христа.
Богородичан: Постала си Дјево станиште Светлости, зато просветли
моју душу помрачену страстима, и из најдубљег мрака избави ме твојим
молитвама.
Стихире светим женама, глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Сложно и достојно у песмама прославимо Олимпијаду, ученицу
Златоустог, зналца тајни, пророка и учитеља нашега, а са њоме и
целомудрену и чисту Евпраксију, јер се оне моле Христу за наше
спасење.
Достојним песмама и сложно, прославимо сви верни целомудрену
Евпраксију, као чедо побожности и украс монаштва, јер она моли
Створитеља за нас, да се спасу душе наше.
Слава: Ти си богомудра светитељко, земну лепоту свукла, и стварно си
добар део изабрала, коју нађе и Марија, и све привремено си одмах
оставила, а врлине си као духовни и скупоцени бисер примила.
И сада: Достојно јест..
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар светој Ани (три пута)
Богородичан се не узима.
После 1. катизме сједален, глас 4.
Подобан: Скоро предвари..
Твоје уснуће славимо, праведна Ано, јер те је Христос Бог као своју
праматер прославио славом неизрецивом, зато га по твоме преселењу
моли, да ради молитава твојих, подари мир нама и заклони нас од
противника душа наших. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Божанским Породом твојим Чиста, обновила си умртвљену природу
земнородних и пропалу у страстима, и уздигла си све од смрти ка
животу нетрулежном, зато те како доликује зовемо блаженом, Дјево
најславнија, као што си и прорекла.
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После 2. катизме сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Предајући Дјево душу у руке ради нас Оваплоћеноме, Створитељ
твој и Бог преселио те је у живот непропадиви, зато те сада свечано
славимо, као једину чисту и непорочну, истиниту Богородицу и праву
Матер, и сложно кличемо: моли Створитеља твога и Бога Христа Спаса
нашега, да спасе душе наше.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Зачудио се Јосиф видевши нешто надприродно, и схватио је да је твоје
бесемено рађање Богордице као роса на руну, као купина несагорива и
као палица Аронова процвала, а сведочаше и обручник твој и
заштитник и свештеницима је узвикнуо: Дјева рађа и после рађања као
Дјева опет остаје.
Канони из Октоиха оба, без мученичних, и светој на 6; Глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Отверзу уста моја..
Отворићу уста моја и испуниће се Духа, и излићу реч Царици
Матери и светло ћу славити и певати о њеним чудесима.
Од грехова опроштај и од зала избављење и исправак живота
измоли ми сада, јер твој светли спомен данас прослављам, Ано
свехвална.
Божијом вољом си родила Родитељку Живота, и прешла си у вечни
живот, па благујеш у радости неизрецивој и светлости незалазној, Ано
богозвана.
Ову чисту родитељку кћери која је бесемено родила Божију
благодат, иста благодат пресели у радост, где стоји са великом смелости
и моли Господа за спасење свих.
Праведно и преподобно си поживела, свехвална, и ка преведноме
Господу си сада прешла, да се радујеш са праведнима од века, зато
окупљени тебе са вером славимо.
Богородичан: Из тебе нам је заблистало Сунце правде, и обасјало сву
земљу богопознањем, а разорило је маглу неверја, Пречиста, Свенепорочна и Свеблажена.
Катавасија: Отверзу уста моја..
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Песма 3.
Ирмос: Не мудростију и силоју..
Не хвалимо се ни мудрошћу ни силом ни богатством, него тобом
као Очевом ипостасном мудрошћу Христе, и нема светог као што
си ти, Човекољубче.
Зачела си Зачетницу Сведржитеља, и родила си Родитељку која је
неизрециво родила Христа, зато твоје уснуће Ано славимо.
Са похвалама служимо твј спомен, светитељко славна, јер си
родила Пречисту Богоматер, коју највише славимо, Ано, богоугодна.
Као сунце са месецем, уз Ану се слави и славни Јоаким, јер је
родио зрак девствени, а из ње је зрак Божански заблистао.
Гору свету из твога крила си родила, и у горе духовне и рајска
насеља си прешла, Ано богоблажена.
Богородичан: Тебе смо Богородитељко стекли као чврсту заступницу,
и спасавамо се када наду у тебе положимо, а одбрањени смо када теби
притичемо.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Постала си Ано свехвална, мати Матере Творца и Владике, јер си
његове заповести увек чувала, зато си стварно и по смрти у живот
бесмртни и светлост незалазну прешла, а ми твој светли и свети
спомен славимо, и увек Духом обасјани сложно ти кличемо: моли
Христа Бога да подари опроштај грехова свима, који са љубављу твој
свети празник славимо.
Слава и сада, то исто.
Песма 4.
Ирмос: Сједјај во славје на престоље..
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.
Научила си Закон Писма и извршила, и мати Матере Законодавца
си постала, зато сада цео свет, како доликује, тебе радосно слави и твој
спомен.
Заиста је блажено твоје тело, јер си носила ону која је у себи
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Светлост целог света носила, и свете су твоје груди Ано, јер си одојила
Дојиљу Христа, нашег хранитеља.
Непорочно си живела, и непорочно си родила девојчицу и
Богородицу, која је Реч Очеву родила; код њега се јеси са славом
уселила, и заиста си светим заједништвом обожена.
Богородичан: Тело Дјеве је као стог на гумну постало, који има клас
без обраде, а њиме се храни свако биће и кличе: Свесилни Христе
слава сили твојој.
Песма 5.
Ирмос: Нечестивији не узрјат слави..
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.
Заиста си родила небо на земљи, Родитељку Творца неба, а он те
је данас са славом преселио у небеса, Ано преславна.
Са духовним војскама, разумном душом се веселиш радосно пуна
сјаја од Богатодавца, зато помињи и нас који те са вером хвалимо.
Процвала си стварно из корена Јесејевог, и расцветану палицу си
изникла, светитељко славна, која нам је процвала Цвет неувели: Исуса,
нашег Избавитеља.
Богородичан: Теби притичем, једино моћној покровитељки вернима, и
на тебе полажем наду мога спасења, а ти Пречиста Владичице
Богородице, не презри ме.
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.
Јоакима и Ану, праоце Исуса Бога и Господа, украшене правдом,
како доликује похвалимо данас у песмама.
Ана је све похвале надмашила, јер је родила Ону, која је све
похвале превазишла, зато је међу праведне настањена.
Твој спомен блиста пун светлости, и сјај спасења шири по целом
свету, Ано целомудрена, и свима даровима све испуњава.
Посуду која има Божанску ману, у себи си Ано носила, и са њоме
сада на небесима живиш, и молиш се за све, светитељко прехвална.
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Богородичан: Из Ане си рођена Царице целог света, која си Цара свих
родила, а девствена си и после порода, и узвишенија си Најнепорочнија
и од херувима.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Данас празнујемо успомену Христових прародитеља, од којих верно
тражимо помоћи, да нас избаве од сваке жалости, кличући: Бог је наш
са нама, а њих је прославио како је благоволио.
Икос:
Окупимо се сви по пророчанству, да достојно опевамо упокојење
праматере Христове, јер се данас из временог живота песелила, и на
небеса је са радошћу отишла, као мати истинске Богородице, и са
вером кличе: велича душа моја Господа, јер сам родила на земљи
његову Матер, који је њу по вољи својој прославио.
Песма 7.
Ирмос: Спасиј во огњи авраамскија..
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.
Родила си Ано Матер истинског Живота, и ка животу истинитом
и у светлост прешла си, кличући: опевани Господе Боже отаца наших,
благословен си.
Ти си Ано мати, Матери Избавитеља, и са земље си на небеса
похитала украшена врлинама, и кличеш у похвалама: благословен си
Боже отаца наших.
Ушла си богоносна у живот бесконачни, и у рајска бескрајна блага, и
у незалазној светлости кличеш: благословен си Боже отаца наших.
Окићена врлинама, и лепотом божанских дарова украшена, ка Богу
си прешла непрестано кличући: најопеванији Господе Боже отаца
наших, благословен си.
Богородичан: Украшена лепотом врлина, родила си Најнепороч-нија
Бога-Реч лепшег од човечијих синова, који светим лепотама твоје појце
украшава.
Песма 8.
Ирмос: Отроки благочестивија в пешчи..
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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.
Мати једине Богородице, најпре неплодна а потом прамати
Христова, како неплодности тако и си смртности скинула одећу, зато у
земљи увек живих кличемо: Господу појте његова дела и величајте га
у све векове.
Теби је Христос двери небеске отворио и радосно те дочекао, јер
си двери родила кроз која је само он прошао, и затворене оставио,
богомудра и достојно опевана Ано, зато тебе верни у све векове
славимо.
Свето си живот завршила, и свете Увекдјеве мати постала, која је
Пресветог Бога-Реч родила, освештање и избављење дајући, богомудра
и достојно опевана Ано, зато тебе верни у све векове славимо.
Богородичан: Захватиле су ме многе невоље и мучим се у бури греха,
а ти ме Богородитељко и Владичице поведи сада ветром Духа у тихо
пристаниште, јер си пристаниште хришћана, зато ти певамо у све векове.
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.
Из твога тела као из земље родила се земља света, која је
необрађен клас изникла целом свету: хранитеља и Господа, који је тебе
ка храни неисцрпној преселио, Ано премудра.
Данас нам је спомен твој заблистао светлије од сунца, па сјајем
богатих дарова и нас светитељко обасјава, и мрак страсти уклања, а
твоје слављенике чува.
Свети Јоаким и богомудра и свеславна Ана, као свети и светли пар
нас позивају, да се на њихов празник веселимо, јер га је обасјао сам
светлодавац и свима Господ.
Богородичан: Маријо Господарице свих, ја робујем свима гресима, а ти
ме сада ослободи, јер си Ослободитеља свих родила, који нас својом
божанском вољом избавља од робовања гресима.
Светилен
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Подобан: Со ученики..
Опевајмо достојно богоназвану Ану, јер је мимо наде родила
Богородицу и Дјеву Марију, и постала је сродница по телу Христа
Избавитеља нашега, који је овога дана њу божански примио на
висинама, да се моли за нас и мир целог света. (два пута)
Слава и сада
Подобан: Небо звездами..
Родила си Ано Марију као ново небо, из којега је заблистало
Сунце славе, а данас са земље прелазиш у небеса, да се код Христа
радујеш, стетитељко преславна.
На хвалитним стихире на 4; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Празнујући овај свети празник, теби Христе певамо, јер сада дивно
пресељаваш Ану из привременог живота, у славу непрестану, као мати
Богородице и Увекдјеве и Матере, која те је надприродно и бесемено
родила. (два пута)
Празнујући данас спомен светих праотаца Христових, Јоакима и
Ане светих и непорочних, прослављамо непрестано и Избавитеља, и
милосрдног Господа, који је њих преселио у живот без старења и без
трулења.
У хорове духова и у насеља праведних, где су војске ангела, и где
је сабор светитеља, слави се радост празника, јер су тамо настањене
душе праведних Јоакима и Ане, које побожно хвалимо и славимо.
Слава и сада, глас 2.
Дођите сви љубитељи чедности и жељни чистоте, дођите да
празнујемо Анино свето уснуће, јер је мимо природе родила извор
живота: Марију Бого-Девојчицу, из које ће се родити Избавитељ, да
просвети и обожи душе наше.
Велико славословље и отпуст.
На литургији
Блажена песме 3. и 6.
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
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Апостол Галатима, зачало 210.
Алилуја, глас 1. Спасење праведних је од Господа. (пс.36,39)
Стих: Он нам је заштитник у време невоље. (пс.36,39)
Еванђеље по Луки, зачало 36.
Причастен: Радујте се праведни у Господу, праведнима приличи
похвала. (Пс.32,1)

Овога месеца јула 25. дан
Служба светих свештеномученика кулен-вакуфских
протопрезвитеру Вукосаву и презвитеру Родољубу
На Вечерњи
На Господи возвах..,
Катизма редовна... стихире на 6; Глас 4.
Приђимо, саборе православних* и прославимо у подвигу страдања
велике,* свештеномученике куленвакуфске Вукосава и Родољуба* који
храбро пред гонитеље стадоше и трпљењем мука безбоштво мучитеља
посрамише,* тога ради Господ их прослави међу светима,* са којима
овјенчани вијенцима мучеништва ликују на небесима,* молећи
непрестано Христа Бога за спасење душа наших.
Којом пјесмом да опјевамо дивне мученике,* Вукосава и Родољуба,*
свештенике куленвакуфске?* Трпљењем мука за Христа, христоименити
постадоше,* на земљи муке претрпјеше,- на небесима са светима
ликују,* од Бога вијенац славе примише,* и благодат да се моле за нас.
О великог подвига вашег, мученици свети,* трпљењем анђеле на
небесима и људе на земљи задивисте,* гледајући ваш подвиг небеса се
испунише пјесмом ликујући:* Свет си, Боже, и пресвет у светима
својим,* Свет си и пресвет, земаљске чиниш небеским,* свет си и
моћан у светима којима дарујеш благодат подвига,* којим побједише
силу нечастивога,* молите, о свети свештеномученици, Христа Бога за
спасење душа наших.
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Друге стихире, глас 5.
Запјевајмо, браћо, пјесму духовну,* и прославимо свете мученике
Вукосва и Родољуба,* страдање вјерности ради Богу претрпјеше,*
вијенац славе примише од Вјенцедавца Христа Бога,* хору мученика
прибројише се,* и сапричасници божанске славе постадоше* и усрдни
молитвеници за спасење рода нашега.
Радујте се мученици преславни,* Вукосаве и Родољубе,* страдања
ваша благопријатна Богу бише,* јер Христоподобно Голготу страдања
примисте,* крв ваша невино проливена сјеме вјере постаде,* тога ради
Сабор Цркве хору светих вас приброја; * усрдним мољењима ка Христу
Богу, * измолите мир од Бога, * и велику милост.
Приђимо, о браћо православна,* и прославимо свете мученике,*
који трпљењем мука попут звијезда на небесима засијаше, * мрак
безбоштва мучитеља разгнаше,* нечастивог Крстом побиједише, *
Вукосав и Родољуб страдалници куленвакуфски, * неустрашиви
исповједници вјере у Христа Бога, * Који их наоружа оружјем
непобједивим,- љубављу божијом, * њом неустрашиво стадоше пред
мучитеље и срамно их поразише. * Са умиљењем завапимо и молимо:
* о свети свештеномученици, Вукосаве и Родољубе, * усрдно молите за
нас ваше прослављаче, * испросите мир од Бога и велику милост.
Слава, глас 6.
Од младости своје задојени љубављу божијом,* богоугодно
поживјесте, Богу служећи непрестано,* Невјести Христовој вјерни
бисте и у страдањима,* подобно Јову непоколебљиво вјерно Богу
остасте,* зато славни, Вукосаве и Родољубе,* имајући милост пред
Богом молите за нас,* дјецу и паству своју,* да трпљењем од Господа
примимо милост,* и опроштај многобројних сагрешења наших.
И сада.. (богородичан или крстобогородичан)
Гледајући те разапетога Христе, твоја Родитељка је нарицала:
Каква је ово ужасна тајна коју гледам Сине мој? Како умиреш на дрвету
телом разапет, даваоче живота?
Стихире на стиховње из Октоиха
Слава, глас 4.
Којим пјесмама, о вјерни, да опјевамо двојицу мученика,* Родољуба и
Вукосава? * Прекрасне кринове вјере Цркве Христове,* који пријетње
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и муке безбожника презријеше* и храбро пред мучитеље стадоше,*
вјеру православну исповједише,* а безбоштво њихово посрамише,*
мученички пострадаше и вијенац славе од Господа примише,* и
благодат да се моле за нас.
И сада...(богородичан или крстобогородичан)
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да нам подари
опроштај грехова.
Тропар, глас 2.
Свештеномученици славни,* Вукосаве и Родољубе,* нетрулежни
вијенац мучеништва примисте,* од Христа Бога нашега,* имајући
крјепост од Бога мучитеље посрамисте* и немоћ демонску показасте,*
њиховим молитвама, Христе Боже, спаси душе наше.
***
На јутрењу
Канон, глас 8.
Песма 1.
Ирмос: Ријеч Божија чудотворним жезлом Мојсијевим раздијели море,
и кочијаша фараона крстообразно пора и потопивши га, а пјешака
Израиља избјеглицу спасе, који Богу пјесму пјеваше.
Свјетлошћу божанском обасјани свештеномученици,* нас на земљи
ваше прослављаче удостојите божанског просвјећења.
Ваш племенити род знајући, * Бог вас као некада Павла украси
ревношћу проповједи, * свети свештеномученици.
Евином прелешћу безумни мучитељи* богови хтједоше бити,
храбро их као Михаил Архангел Луцифера обористе, * свети мученици.
Богородичан: О Теби која си у утробу своју смјестила Савршеног Бога,
Преславна, * говораше из генерације у генерацију, * Пресвета и
савршено чиста остала си Маријо Богородице. * Због тога те сви
славимо, наше пред Богом заступништво.
Песма 3.
Ирмос: Господе, творче небескога круга, и саздатељу Цркве, Ти мене
утврди у љубави твојој, жељени крају, тврђаво вјерних, једини човјекољубче.
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Широк пут овоземаљске славе избјегосте, * уски ка Голготи
мужески изабрасте, * славећи Бога на небесима узиђосте, прехвални.
Тврдо поуздање вјере положисте на Господа свога, * Који вас и
прослави међу светима,* нетрулежним вјенцем славе, прехвални.
Едем прелешћу би испражњен,* Крстом Христовим би обновљен,
кога ви на раменима храбро изнесосте, прехвални.
Богородичан: Онога који рашири небо и одржава сву васељену,
божанским благовољењем, * на њедрима твојим би држан тијелом, *
свима вјернима показа те тврдом заступницом, Пречиста.
Сједален, глас 4.
Свештену одежду часном сачувавши, * и крвљу невином украсивши
је, * силом Духа равноангелни се показасте, * Вукосаве и Родољубе,
славни, * поразитељи нечастивог се показасте, * Христа Бога молите
за спасење душа наших.
Богородичан
Божанска скинија Ријечи била си, * једина пречиста Дјево Мати,
* чистотом си анђеле превазишла, * мене који сам више од свих био
прах, * оскврњен тјелесним сагријешењима, * молитвама твојим очисти
благодатним водама.
Крстобогородичан
Неоскрнављена Агница Ријечи, нетрулежна Дјева Мати, * гледајући
на Крсту Распетога, Онога који безболно из тебе изиђе, ридајући
мајчински говораше: * Јао, Чедо моје! Како страдаш желећи човјека
избавити од срамотних страсти?
Песма 4.
Ирмос: Tи си, Господе, моја крјепост, * ти си моја снага, * ти си мој
Бог, ти си моја радост, * не оставивши њедра Очева, наше си ништавило
посјетио, * зато с пророком Авакумом вапијем ти: * слава моћи твојој
Човјекољубче.
На подвиг страдања храбро сте изашли, * имајући пред собом
страдања Христа Спаситеља, * Који вам крјепост даваше, славни.
Божанском љубављу разоружасте мрзитеље православља, * видећи,
пак, ваша трпљења попут фараона безумни осташе.
Пред мучитеље храбро стадосте и вјеру православну храбро
исповједисте, * њихово лажно „хришћанство“ посрамисте, славни.
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Богородичан: Натприродним рођењем твојим, болести гријеховне
разријешише се, * и проклетство природе од земље сазданих измијени
се, * Богородице беспрјекорна, * и тобом се, нама на земљи, отворише
врата Царства Небескога, * а људи са анђелима ликују.
Пјесма 5.
Ирмос: Зашто си ме одгурнуо од лица твога,* незалазна свјетлости, *
и покри мене цијелога тама туђинца (ђавоља)? * Али ти ме поврати и
управи пут мој свјетлости заповјести твојих,* молим се.
Сјечени камама и мучени свакојаким мукама, * свештенство своје
и вјеру православну сачувасте, мученици славни.
И док вас истјазаваху и на муке стављаху* ви усрдно Бога слависте
и пјесму благодарности узношасте, * мученици славни.
Знајући да ништа не бива без божијег допуштења, * страдање
благодарно прихватисте и хулу на Бога свога не изговористе, *
мученици славни.
Богородичан: Божанског оваплоћења и неизрециве промјене била си
посредница, * која роди од Оца рођенога прије сунца; * тобом, пак,
природа земних Богу се сабра* и на престолу славе постави се.
Песма 6.
Ирмос: Очисти ме, Спаситељу, јер многа су моја безакоња, * и из
дубине зала изведи, молим се; * Теби завапих и услиши ме, * Боже,
мога спасења.
Разгорјевши срце своје ревношћу божанском, * никаквих пријетњи
мучитеља не устрашисте се, страдалници предивни.
Претрпјевши највеће подвиге* показасте се величанствени
страдалници и непоколебљиви исповједници вјере православне.
Видјевши ваш подвиг љубави ка Богу, * Он вас прослави вијенцима
мучеништва, свехвални.
Богородичан: Божанским рођењем твојим постадосмо сапричасници
божанске природе,* и славећи те са анђелским чиновима* наслиједисмо
мир небески у Христу Исусу.
Кондак, глас 3.
Служењем свештеним од Бога даног вам, достојно роду послужисте;
паству вашу еванђелским ријечима умудристе; у подвиг мучеништва
доспјесте; тога ради Бог вас прослави на небесима; молите непрестано,
о свети мученици, за нас, ваше прослављаче.
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Синаксар
25. овог мјесеца вршимо успомену на свештеномученике Вукосава
и Родољуба Куленвакуфске. Ови предивни Христови угодници бише
свештеници Цркве божије у Кулен Вакуфу када настаде гоњење Цркве
божије и вјерних њених од стране хрватских усташа 1941. године.
Највеће муке претрпјеше на које их ставише њихови мучитељи, али
чврсти и непоколебљиви у вјери Христовој остадоше. Духовној пастви
својој примјер вјере и побожности бише.
Њиховим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божији, помилуј и
спаси нас.
Песма 7.
Ирмос: Некада у Вавилону пламен божанског заступништва спусти се;
* због тога младићи у ужареној пећи као по цвијетном врту радосним
ногама скакаше и ликујући пјеваху: * благословен си, Боже, отаца
наших.
Огањ грјеховни мучитеља не спали вас, * а ви, пак, орошени росом
благодати као некада младићи у Вавилону пјевасте: * благословен си
Боже отаца наших.
Хор анђела, светитеља и мученика видећи ваш подвиг страдања* и
ваше мужевно држање пред мучитељима, * слављаху Бога који вам
снагу даваше: * благословен си Боже отаца наших.
Благоухани мирис вашег мужевног подвига, * неувели кринови, *
испуњава душе нас који данас с вама радосно пјевамо: * благословен
си Боже отаца наших.
Богородичан: Гле, испуни се божанско пророштво: * Ти као дјевојка
прими у себе Бога Ријеч,* и родила си Животодавца коме сви пјевамо:
* благословен је Бог отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Халдејски мучитељи седам пута пећ жестоко распаљиваше
побожним; * јачом, пак, силом они се показаше спасени, * пјевајући
Творцу и Избавитељу: * свештеници запјевајте, људи радосно Га
хвалите у све вјекове.
Имајући Бога заступника* као некада Данило у Вавилону
затвористе уста звијерима подобним, * а њихову злобу посрамисте, * и
као побједници на небесима данас пјевате: * свештеници благословите,
људи величајте Га у све вјекове.
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Камом избоден и заклан од оних који камама више него Богу
служе, * свештеномучениче Родољубе, * душу и срце управио си Богу
своме, усрдно пјевајући: * свештеници благословите, људи хвалите Бога
у све вјекове.
Промислитељ спасавајућег подвига, * Бог и Господ, * вама, о
свехвални, свише стави вијенац као побједницима, * јер прошавши
добро подвиг страдања, * ка њему трчасте, усрдно пјевајући: *
свештеници благословите, људи величајте Га у све вјекове.
Богородичан: Натприродно зачела си Онога који је од Оца без матере
рођен прије свих вјекова, * оставши при том Дјева и по рођењу чиста;
* јер божанско сједињење у теби обнавља природе, * и обнављају се
границе постојећег. * Због тога те православно, * као ону која је Бога
родила, * истиниту Богородицу, пјевамо у вјекове.
Песма 9.
Ирмос: Као Бог јави се људима у тијелу, * изненади се због овога небо,
* а утроба твоја би шира од небеса, * и крајеви земље се задивише. *
Због тога те началници анђела и људи величају као Богородицу.
Предадосте животе ваше Избавитељу, и ревнујући за вјеру
православну и повјерену вам паству, * Њему сте у страдањима вапили:
Боже, избави их од опасности.
Прибројасте се мученицима, јер мученички пострадасте, * свехвални Вукосаве и Родољубе, * не остављајући нас тужне и ожалошћене. *
Напротив, вашом се вјером и трпљењем и ми сами укријеписмо.
Имајући слободу пред Богом данас чинимо ваше славно прослављање, свети мученици, * и са поносом сјећамо се ваших страдања која
за Христа и Бога нашега поднесосте.
Богородичан: Ко чу и видје? Гле. Дјева роди без сјемена савршеног
Бога и савршеног човјека, и Дјева остаде. * Због тога је сви ми
земнородни као заступницу нашег спасења величамо у све вјекове.
Свјетилен из Октоиха.
Слава..., свештеномученика:
Од младости ваше љубављу божијом хранили сте се, * у Цркви
вјерно служили, * пастви својој примјер побожности били сте, *
свештеномученици славни; Вукосаве и Родољубе, * вјенце побједе
примили сте од Господа.
Богородичан:
Бивши првобитно у рају, * враг лажљиви и лукави завијаше ми, *
и лукавом преваром из Едема изведе ме, * рођењем твојим, Богородице
би умвртљен, * а пут у Рај опет ми отворен.
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Месеца јула 26. дан
Спомен светог свештеномученика Ермолаја и осталих са њиме
На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Мучениче и страдалниче Ермолаје, из страха од безаконика си
најпре се крио, али си постао тајна ризница побожности и вере,
страдалноме Пантелејмону, и усрдно си умро за Христа, који је по
својој доброти страдао.
Мучениче и страдалниче Ермолаје, свети живот си као свештеник
желео, и светитељ Исуса Сведржитеља си постао, а твојим светим
поукама си благодаћу, народ из таме неверја спасао, и умивен својом
страдалном крвљу, си у надсветско царство прешао.
Похвалимо верно и светим песмама, Ермипа и Ермолаја и
Ермократа, мученике за Господа, јер су много пострадали али и
Варалицу сатрли, опрани у бањи крштења, никада нису другом
нечистотом укаљани, зато њихов спомен свечано прославимо.
Слава и сада, богородичан:
Спаси ме Пречиста Владичице, јер си Спаса неизрециво родила, само
сам тебе стекао као заступницу и бедем необориви, и као окриље и
радовање, и души мојој од Бога утеху; а ти ме избави од црва неуснулог
и огња вечнога, Мати Христа Бога.
Крстобогородичан:
Гледајући тебе на крст прикованога Исусе и како си својевољно
страдање примио, Дјева и Мати твоја Владико нарицаше: јао мени
Чедо слатко, како неправедно трпиш ране, лекару који си немоћ
човечанства исцелио и милосрђем твојим све од пропасти избавио?
Тропар, глас 4.
Мученици твоји Господе, кроз страдање примили су непропадиве венце
од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље оборише, и немоћну
дрскост демонима сломише. Ради молитава мученика спаси душе наше.
На јутрењи
Канон. Његов акростих је: Песмама ћу прославити подвиге Ермолаја.
Јосиф. Глас 8.
303

MINEJ JUL
Песма 1.
Ирмос: Појим Господеви..
Певајмо Господу који је свој народ провео кроз Море Црвено, јер
се само он славно прославио.
Похвалимо песмама светли, прехвални и свеславни спомен
Ермолаја и Христа величајмо.
Велика је твоја слава Ермолаје свехвални, јер си постао великога
Бога угодник превелики.
За веру си прошао кроз подвиге, светитељу славни, и победио си
навалу безбожника, Ермолаје мучениче свеславни.
Богородичан: Учини Дјево Свенепорочна да Христос буде мени
милостив, а у дан страшнога суда, од осуде ме избави.
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.
Помогнут силом Духа Створитеља, свети мучениче, ти си тврђаву
Злобника оборио.
Познао те је Сведржитељ, мучениче, због твојих светих поука, и
дела која је он кроз тебе чинио.
Поучен из твоје мудре душе, Пантелејмон је Творца спознао, и за
веру је пострадао.
Богородичан: Избави ме Свенепорочна из буре великих греха, и од
прохтева које стално наваљују на срце моје.
Сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости..
Твој свети живот си свето завршио, као свештенослужитељ
Избавитеља, и вером си просвећивао све који су ти увек притицали, а
после упокојења, блажени, ти си свето заблистао сјајем мученика, и
цео свет обасјао, зато твој светли и свети спомен славимо, и певамо ти
и прослављамо, страдалниче Ермолаје, а ти моли Христа Бога, да
подари опрштај 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
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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: Услишах Господи смотренија..
Чуо сам Господе тајну твога промисла, схватио сам дела твоја, и
прославио твоје Божанство.
Пролазио си вођен Духом Божанским, и тако идући спотакао си
Злога, а прави пут си многима указао.
Уистину си био и свети свештеник и мученик, дични Ермолаје,
зато те сви хвалимо.
Одлучно се јеси свештениче безаконику противио, и мученички
венац примио, јер си јуначки пострадао.
Богородичан: Као огњени престо носиш Владику, Бого-благодатна, зато
га моли да ме спасе јер ме бура грехова спопада.
Песма 5.
Ирмос: От ношчи невједенија..
Из ноћи незнања просветлио си богопознањем све крајеве света,
зато и мене просветли јутром твога човекољубља Господе.
Све који су запали у ноћ обмане, ти си на Светло упутио, и
примио си награду, јер си у крви пострадао.
Борци за Христа, Ермип и свети Ермолај, а са њима и Ермократ,
нека се славе светим песмама.
За Свету Тројицу су тројица мученика заједно пострадали, и сада
се са мноштвом ангела радују на небесима.
Богородичан: Имајући сви тебе Дјево, као заступницу и уточиште и
моћну заштиту, избављамо се од сваке невоље.
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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.
Храбри борац Ермолај, а са њиме и Ермократ и Ермип, једнаку су
одлучност имали, и једнога су Бога над свима проповедали, и за
Христа су умрли и небеске венце примили.
Потоцима своје крви проливене, страдалници су себи плашт
страдања заруменили, и светло одевени стоје пред Царем векова, и
моле га за нас, са свима небеским силама.
Духом Божијим научио си Пантелејмона правој вери, и пострадао
је за њу и на мукама је потврдио, Ермолаје; са њиме моли Христа Бога
за свакога.
Богородичан: Збуњује ме бура безброј греха и баца ме у дубину
очајања, али ти похитај Дјево, и пружи ми руку, и дај ми да приспем
у тихо пристаниште покајања.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Као светитељ си побожно живео и примио венац свештеномучеништва. Идолске жртве си уништио и добри пастир Христовог стада си
био, премудри, и светом Пантелејмону истинити учитељ. Зато те
поштујемо у песмама, кличући: избављај нас непрестано од беда твојим
молитвама, Ермолаје оче наш.
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.
Обасјан незалазним светлом вере, преподобни, ка светлости
богопознања си мноштво спасених упутио, и да кличу: благословен си
Боже отаца наших.
Побратими у вери, велики Ермократ и Ермип побожни, Ермолаје
свеблажени, са тобом су чашу мука испили, певајући: благословен си
Боже отаца наших.
Ви сте славни мученици загрејани љубављу ка Божанској Тројици,
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огањ безбожија потоцима своје крви угасили, певајући: благословен си
Боже отаца наших.
Богородичан: Пресвета Дјево, ти си Бога отеловљеног родила, зато
спасавај твој народ од сваке туге и греха, јер кличу: благословен си
Боже отаца наших.
Песма 8.
Ирмос: Седмерицеју пешч халдејскиј мучитељ богочестивим..
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.
Свештени Ермолај светињом просветљен, бескрвну је жртву
приносио Христу, који је по своме милосрђу за нас као Јагње заклан
био, и за њега се својевољно се жртвовао, и угодна жртва постао
узвикујући: децо благосиљајте, свештеници певајте, а народи га
величајте у све векове.
Свештени Ермолај, и превелики Ермип и Ермократ, као тврди
дијаманти, нису своја тела поштедели, нити идолима жртве принели,
него су себе на жртву угодну Владици принели, кличући: децо
благосиљајте, свештеници певајте, а народи га величајте у све векове.
Помоћу Христовом, богомудри Ермолај је тајну сакривену од
многих поколења вернима открио, који се скриваху из страха од
противника, и јавно је јавно веру о Богу-Речи објавио, за све закланоме,
и као мученик је умро и живи са мученицима у све векове.
Богородичан: Певамо теби Пресвета Владичице, као дивној палати и
светлом сасуду Цара свих, а ти нас учини храмовима за Рођенога из
тебе, и очисти сваку злобу демонску, свима који непрестано кличу:
народи величајте Христа у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Устрашисја всјак слух..
Свако ко је чуо уплашио се од неизрецивог Божијег снисхођења,
јер се Вишњи својевољно унизио чак до тела, из девичанског тела
постаде Човек, зато тебе пречисту Богородицу верни величамо.
Стао си пред противнике светитељу славни, исповедајући Христа,
који је добро исповедање пред Пилатом изрекао, и вођен је на заклање
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био, и својом крвљу божанском је земљу освештао, а небеса је својом
душом обасјао.
Постали су као тројна светила огњем Духа Божанскога запаљене,
Ермип славни са Ермократом и Ермолај, и обасјали су душе верних
божанском благодаћу, и одагнали маглу неверја и многобожија.
Опевајмо сви јасним гласом и радосном душом страдалнике
Христове, јер су силом божанском као плаштом свето одевени, и сада
на небесима живе и изливају реке чудеса.
Христе сунце незалазно, ради светих молитава Ермолаја,
Пантелејмона, Ермократа и са њима пострадалих, не одбаци од нас
речи твоје милости, него нас милостиво помилуј, и од зала избави.
Богородичан: Спаситељу рођени, ти си по рођењу своме сачувао
Родитељку твоју нетакнуту, зато ме поштеди када судиш свима, и
презри грехе и безакоња моја, јер си безгрешан и милостиви Бог и
Човекољубац.
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Месеца јула 27. дан
Спомен светог Пантелејмона, великомученика и исцелитеља

На Господи воззвах.., стихире на 6; Глас 4.
Подобан: Званниј свише..
Достојно си име Пантелејмон носио, јер си за душе свих људи
човекољубиво бринуо, и исцелења тела си чинио, и тако си своје име
издашно потврдио, многе си врлине имао а као награду си муечниче
веру стекао, и овенчан си и непобедиви војник Христа Бога нашега
постао, зато га моли да спасе и просвети душе наше.
Из духовних извора Спаситељевих, увек света исцелења и благодат
захваташ, и богато изливаш, и дарујеш их свима који ти свеблажени
стетитељу притичу, и свима који твој славни, свети и светли празник
са вером прослављају; њих обасјај божанском благодаћу, јер си
богоугодним називом и добротом помазан, и моли да њу добију сви
који ти певају.
Кроз велике муке си прошао, због твоје огњене љубави ка Једином
жељеном, и у мору и у огњу си паћен, али си тако Оснивача зла
победио, и животворно дејство Утешитеља богато ти даровано си
примио, и њиме си богомудри, чудом, неког умрлога оживео, и разна
исцелења си светитељу блажени чинио.
Ине стихире, глас 2. Самогласно
Дело Анатолијево.
Бесплатно дарујеш благодат људима, Пантелејмоне мучениче
славни, и призивањем Христа духове злобе одгониш, а слепима вид
дарујеш, јер си његом угодник искрени; зато га моли лекару
свеблажени, да подари целом свету стални мир, а свима који те славе
велику милост.
Желео си праву веру своје матере, а исправио си очево неверје,
поукама Ермолаја си утврђен, и он те је крстио, Пантелејмоне
мучениче славни за милостивог Бога, лекару паћеницима, и одгонитељу
срасти, зато моли да се избаве од искушења сви, који са вером славе
твој свети спомен.
Одбацио си обману очеву, а поуке матере си разумно примио, и
плод скупљи од злата си принео, по речи Господњој, нарочити лекар си
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постао, Пантелејмоне славни мучениче, јер идући путем благодати нашао си дечака умрлог, којег је змија ујела, тада се јеси усрдно помолио
и одмах дечака васкрсао, а звер си уништио; зато и нас помињи, који
са вером твој празник славимо, да у дан судњи нађемо милост.
Слава, глас 6.
Дело Византијево.
Данас је заблистао свети спомен бесребреника, и позива верне на
свету трпезу, и позива хорове прослављача да га свечано славимо, јер
нам сада долази чудотворни лекар, који сваком болести исцељује,
Пантелејмон велики страдалник, и моли усрдно Господа за спасење
душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Всју отложивше..
Оружије срце твоје прободе, као што Симеон рече, пречиста
Владичице, када си угледала из тебе Заблисталога неизрецивим речима,
а од безаконика осуђенога, и на крст разапетога, оцтом и жучи
напојенога, у ребра прободенога, и у руке и ноге прикованога. Мати је
јецала и јаукала и овако нарицала: Каква је, Чедо моје најслађе, ово
нова тајна?
На стиховње из Октоиха
Слава, глас 8.
Дело Византијево
Веру своје матере си заволео, а очевог безбожија се гадио, лекар
душа си као војник постао, и лечењу се научио, божанском благодаћу
си у обоје искусан постао: као губитељ страсти и као исцелитељ, и
мада си веома пострадао, у молитви си непрекидно боравио, Пантелејмоне мучениче Христов, усрдно га моли за спасење душа наших.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: О, преславнаго чудесе...
Нескверна Младица је своје Младо гледала, на дрво (крста) својевољно
пропетога и јецајући је нарицала: јао мени, најдраже ми Чедо, чиме ти
је узвратио неблагодарни јеврејски сабор? Хоће да ме лиши тебе мога
Чеда, највољенијега.
Тропар глас 3.
Мучениче свети и исцелитељу Пантелејмоне, моли Милостивога Бога,
да опроштај грехова подари душама нашим.
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На јутрењи
Оба канона из Октоиха али без мученичних, и светоме на 6; Дело
Теофаново. Акростих је: Певам Пантелејмону изузетном мученику.
Глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Усрдно си Христу пришао, и пре смрти за Христа си умрлога
васкрсао, а сада мене умртвљеног уједом греха, твојим молитвама
оживи, о Пантелејмоне даровити.
Као звезда си богомудри заблистао, имајући од младости страдачку
мудрост, уз лепоту тела си и умилну душу стекао, и постао си украс
прослављенога Бога-Речи.
За овај свет си био као мртав, а у Христа си одевен бањом
крштења, и постао си богоносно оруђе и станиште дејства Духа, свима
угодан и лекар свима болеснима.
Као сестра ти је Премудстост постала, и у заједници живота вечног
си постао када си из живота одведен, и дарованим венцем си украшен,
блистајући светлошћу божанском, светитељу блажени.
Богородичан: Нашу природу због непослушања удаљену од Творца,
благословима си Пресвета и Пречиста, опет са њиме сјединила, и од
трулежи ослободила, зато те сви верни радосно славимо.
Песма 3.
Ирмос: Процвјела јест пустиња..
Доласком твојим процвала је пустиња, као крин Господе, раније
незнабожачка неплодна црква, и у њој се утврдило срце моје.
Чувши речи Духа, постао си као добра и родна њива и примио сме
скупоцено, и уродио си, трипут блажени, спасењем душа.
Мудрост уједа сатанске змије си умртвио, и своју душу оживио,
богонадахнуто се преподорио и пред Цара свих изашао.
Безбожно наређење мучитељево си посрамио, и ка Христу
притекао, и уместо свега си, богомудри светитељу, њега стекао и као
еванђелски добар трговац постао.
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Твоје матере веру си, славни светитељу, заволео, а очево смутљиво
безбожије си омрзнуо, јер си као разуман боље изабрао.
Богородичан: Господ који својом вољом држи цео свет, ношен је на
твојим рукама Дјево, зато га сада моли, да избави од невоља све који
ти певају.
Сједален, глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Свечано, уз псалме, музику и духовне песме, похвалимо верни
Пантелејмона, великог страдалника за веру Христову, јер он је силом
Божијом мучење од невидивог противника победио, и исцелења од
болести је богато од Господа примио, за све који са вером славе свети
и часни празник његов.
Слава, глас и подобан тај исти.
Ти си мучениче послушао поуке мудрог Ермолаја, и одмах оставио
земно знање као мрско, немоћно и пропадиво, имајући Христова
страдања и науку вечног живота у срцу своме, ти си неизлечивима
здравље даривао, зато се моли Пантелејмоне за све, који са љубављу
твој спомен славе.
И сада, богородичан:
Ја сам у бурама и олујама страсти демонских, а тебе Пречиста
усрдно призивам, да не презреш мене беднога да не пропаднем, јер си
бездан Милосрђа родила, а сем тебе другу наду немам, па да не будем
радост и подсмех демонима, зато што се у тебе уздам, јер ти можеш
све што хоћеш, као Мати Бога свих постојећих.
Крстобогородичан:
Гледајући Дјева као јагње, на крсту разапето Јагње којег је
бесемено родила, како је копљем прободен, тугом је као стрелом
рањена, и паћенички је јаукала и нарицала: каква је ово нова тајна?
Зашто умиреш, једини Господаре живота? Ипак васкрсни, и палога
праоца подигни.
Песма 4.
Ирмос: 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.
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Ходећи за љубављу Владике, сво богатство си сиротињи раздао а
себе за страдање свукао, кроз које си прошао надајући се вечном
животу.
Богу си жртву хвале принео, јер се јеси јасно на идолска служења
гнушао, и све намере неверника си страдалниче осујетио.
Онима које је гризла завист и савладанима гневом, ти си им
мучениче непобедиву силу показао, и храбро си победио њих који су те
злочиначки мучили.
Онај којега је старац Симеон на рукама држао, он је тебе и
Пантелејмоне и многе друге поукама старца ка богопознању, спасењу и
избављењу уловио.
Богородичан: Младе и девојке су за тобом хитале, јер су тебе виделе
као младу Дјеву и Матер, а ти си то обоје неизрециво сјединила
Богоневесто.
Песма 5.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, Спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не
знам.
Радосно си подвиге поднео, ограђен силом божанском и трпељењем
си храбро муке поднео, и радосно си кликтао: осим Тебе за другог бога
не знамо.
Јуначки си отпор пружио, и одлучним срцем ниси посрнуо, него си
смелом душом и помоћу благодати светог краста, сваку рану храбро
поднео.
Небеском науком је овај страдалник неприхвативе савете заблуделих одбацио, и многима је овај свети узрок спасења постао, твојом
помоћи Христе укрепљен.
Богородичан: Изреке премудрих, и све загонетке и пророчка предвиђања, биле су јасне пра-слике о теби, Најславнија, да ћеш на крају
постати Родитељка Божија, јер друге тако чисте као што си ти незнамо.
Песма 6.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан
милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
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Лажне богове си презрео, а горду обману си уништио, твојим
дивним чудима и чинећи исцелења, богомудри светитељу.
Постао си овенчан изузетни светитељу, јер си кроз огањ и воду
прошао, и на точку си истјазаван, али си ипак безумнике славно
уништио.
Сурове мучитеље си оборио, неподносиве батине по телу си снагом
своје душе поднео, помогнут, богомудри, благодаћу Божијом.
Богородичан: На твојим рукама Пречиста држиш Њега који као Бог
држи све крајеве света, и у телу је ограниченом, мада је неограничен
својим Божанским ликом.
Кондак, глас 5.
Био си Подражаватељ Милостивог Бога и благодат исцељења си примио
од Њега, страдалче и мучениче Христа Бога. Молитвама твојим излечи
наше душевне болести и одгони демонска искушења од оних који верно
кличу: Спаси нас Господе!
Икос:
Опевајмо побожно хришћани спомен овог бесребреника, храброг
страдалника и верног лекара, да примимо милост мада смо и нечисти,
као и ја у храму своје душе, јер овај вољени душама и телу исцелења
дарује, зато похитајмо верна братијо, и имајмо у срдцима нашим
његову смелост, јер он избавља од лажи све који кличу: Господе, спаси
нас.
Песма 7.
Ирмос: Тјелу златому премудрија дјети..
Златноме телету премудри дачаци не послужише и у пламен сами
уђоше и (вавилонске) богове поругаше и сред пламена ороси их
ангел па кликташе: услишена је молитва уста ваших.
За веру си пострадао и врага победио, и постао си, славни
светитељу, мирна лука свима на мору, а светлост свима у тами живота,
и поучаваш све да певају: благословен је Бог отаца наших.
Блажен си и добро ти је сада светитељу, јер си примио издашно
сва блага којима се јеси надао, припремљена за сваког ко са вером
кличе Господу: благословен је Бог отаца наших.
Душе светих и сабори праведних, и војске бестелесних, примише те
као свога светитељу блажени, јер ти је глава мачем посечена, а ти
радосно певаш: благословен је Бог отаца наших.
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Богородичан: Мач који нас је из давнина одвојио од дрвета живота,
сада се у корице враћа, окропљен крвљу изливеном из ребара твога
Сина, Најнепорочнија, зато си благословена, јер си Бога телом родила.
Песма 8.
Ирмос: В пешч огњенују ко отроком..
Бога који је у пећ огњену јеврејским младићима сишао и пламен
у росу претворио, појте њега сва дела као Господа и величајте га
у све векове.
Твоје богоугодно знање, је исцелило слепоћу душе твога оца, а ти
дајеш светлост свима који ти са веом долазе, светитељу блажени, и ка
Христу Спаситељу их упућујеш.
За Христа си пострадао и у вечни живот прешао, а име си по Богу
милостивом добио, зато те богомудри славимо, а Христа у све векове
величамо.
Призивањем Христа, ти си зло брбљање мудраца одбацио, а
болести и страдања си у корену посекао, и исцељујеш све, који
величају Христа у векове.
Богородичан: Ти си нам Богородице извор бесмртности, јер си родила
бесмртнога Бога-Реч Очевога, а он избавља од смрти све, који га
величају у све векове.
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 сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Радосно си прешао ка жељеном крају, где се веселиш блажени
светитељу, и блаженог краја си заиста удостојен: да будеш са твојим
Владиком у бесконачне векове.
Што си желео то си и добио, и твоја се љубав испунила, јер си крв
за Христа излио, и од њега си радосно венац за твоје подвиге примио.
Чељусти лавовске и звериње ти си, преславни, као и Данило у
давнини, обуздао, јер су се од твоје врлине застиделе чак и неразумне
животиње, зато те сви окупљени прослављамо.
Теби је Христос изобилну доброту подарио, и као ризницу
исцелења нама те даровао, и као најмилостивијега шаље те свакоме
очајнику, и свима као тихо пристаниште, заступника и заштитника.
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Богородичан: Ти си, Свенепорочна, Небеску Росу као руно у твоме
телу зачела и нама родила, да спокој дарује свима који му као Богу
певају, а тебе Свеопевана Богородице проповедају.
Светилен
Подобан: Учеником..
Твоју милостиву душу Бог је унапред знао, и Пантелејмоном те
назвао, јер ти светитељу бесплатно исцелења изливаш напаћенима, а
својим трпљењем си победио свирепог мучитеља.
Богородичан:
Неућутним песмама и побожно опевајмо Богородицу па рецимо:
Радуј се горо света, радуј се огњени престоле над свима Цара, радуј се
похвало ангела и славо светима.
На хвалитним стихире на 4, глас 8.
Подобан: О преславнаго чудесе..
На теби се дело и промисао Вишњега јасно показало, да телесне
болести лечиш потпуно, то си Пантелејмоне изучио, и изузетни лекара
душама постао, јер речју благодати све лечиш, а све који ти притичу од
мрака обмане избављаш.
Удостојен си милости Божије, зато си као Пантелејмон назван, јер
си двостуко име примио, и подобно стварности, па као састрадалан све
милујеш, и двоструко им лечење дарујеш, храниш их и лечиш, и ка
Христовом пресветлом богопознању их упућујеш, светитељу блажени.
Као добродушан, ти си лепоту свога тела лепотом душе заменио, и
уз телесну красоту си веру стекао, и све који су те видели мучениче ти
си задивио, блистајући знацима и чудесима, јер си у цвету младости
мудрост старих стекао, просветљен благодаћу и вером.
Глас 5. Самогласно
Дело Германово.
Спомен пресветлог мученика блиста као сунце на све стране, и
вернима непрестано исцелења дарује, страсти уклања и болести
исцељује, и Пантелејмон увек моли Христа, да подари душама нашим
велику милост.
Слава, глас 4.
Дело Византијево.
Данас је заблистао спомен страдалника, зато дођите верни да се
духовно веселимо, да га песмама овенчамо, јер је невидивог противника
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силом крата храбро победио, и безбројних мука се није уплашио, и по
правди је примио славу небескога звања, а сада са ангелима вечно
почива; Зато, мучениче Христов Пантелејмоне, лекару страдалника и
пристанише у бурама, не престај да молиш милостивога Бога, да спасе
душе наше.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Јако добља..
Пречиста је гледала Христа Човекољубца разапетога и у ребра
пободенога па је плакала и нарицала: Зашто је ово Сине мој? Зашто су
ти неблагодатни људи овако узвратили за сва добра које си им учинио?
А ти хиташ да ме учиниш бездетном Најдражи! Ужасавам се Милосрдни због твога својевољног распећа.
На стиховње из Октоиха
И стихира светога, глас 1.
Стих: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на Либану ће
се увећати.
Дело Византијево.
Добрим подвигом се јеси подвизавао, и трку животну си мученички
завршио, Пантелејмоне мучениче, зато са вишњим ангелима ликујеш,
јер спрам твојих патњи примио си царство небеско, зато моли
свеблажени лекаре, да и ми добијемо велику милост.
Слава, глас 5.
Дело Византијево.
Дођите слављеници мученика, да сви сложно похвалимо
Христовога страдалника, јер се због вере добро подвизавао, и у част
победника се оденуо; Он је светило васељене и неугасива звезда цркве,
зато му певајмо и рецимо: Пантелејмоне славни мучениче, буди нашим
душама и телима спасење, и покровитељ неодступни, па моли Господа
за нас непрестано да се спасемо.
И сада, богородичан или крстобогородичан
Подобан: Радујсја..
И сама као јагње гледала је своје Јагње како као
Усрдно га је следила и овако му говорила: „куда
најслађе Христе? Ради чега овако и без лењости
најжељенији Исусе? Реци ми реч безгрешни и
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Господе, слушкињи твојој Сине мој највољенији. Не презри ћутањем
мене Милосрдни, јер сам те чудно родила Боже Животодавче који
дарујеш свету велику милост.
На литургији
Блажена из Октоиха на 4; и светога песма 3, на 4;
Прокимен, глас 4: Диван је Бог у светима својима, Бог Израиљев.
(Пс.67,36)
Стих: У црквама благосиљајте Бога Господа са извора Израиљевих.
(Пс.67,27)
Апостол Тимотеју, зачало 292.
Алилуја, глас 2: Праведник ће као палма процветати, и као кедар на
Либану ће се увећати. (Пс.91,13)
Стих: Засађени у двору Господњем цветају у дворима Бога нашега.
(Пс.91,14)
Еванђеље по Јовану, зачало 52.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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Месеца јула 28. дан
Спомен светих апостола и ђакона: Прохора, Никанора, Тимона и
Пармена

На Господи воззвах.., стихире глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
По избору Божијем одређени сте на службу светима, јер сте били
пуни мудрости Божије, просветлења и благодати, а сада славни на
небесима живите, и са ангелима се непрестано веселите.
Благодаћу Духа сте целом свету постали блистава светила, јер сте
га сјајем вере обилно обасјали, маглу неверја сте прекинули, и ка
светлости незалазној сте, апостоли радосно прешли.
Похвалимо светог Никанора, Пармена и Тимона, а са њима нек се
слави и Прохор свети, јер су наредбе Бога-Речи испунили, и дародавци
сиротиње постали, и пред Богом нашим усрдни молитвеници.
Слава и сада, богородичан:
Због моје пропале природе лежим на земљи, али ка твојој тишини
Дјево притичем, да ме од навале буре и искушења разних избавиш, да
бих стално певао о твојој благодати, Богородице Мати Увекдјево.
Крстобогородичан:
Кад је угледала на крст подигнутог Јагањца, непорочна Дјева је
заплакала и нарицала: Чедо моје слатко, какав је ово нов и пречудан
призор? Ти који држиш све, жалосно си на дрво крста телом разапет!
Тропар
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова дарује
душама нашим.
На јутрењи
Канон. Акростих је: Певам о овим зрацима духовнога Сунца. Дело
Јосифово. 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.
У заједници Божанске Светлости сте премудри, зато све који ваш
светли и свети празник славе, избавите од магле страсти, и просветлења удостојите.
Привучени слатком жељом за Христом, ви сте блажени, лепоте
пролазног живота побожно презрели, и за њиме следовали и Истину
сте спознали.
Постали су светила Истока који светлост даје, и светле вође душа:
Пармен, Прохор и Тимон дивни, и Никанор превелики.
Богородичан: Божије похођење се на теби јавило Свенепорочна, кроз
чудно рођење из тебе, и неизрецивом сједињењу природа, зато тебе као
господарицу целог света прослављамо.
Песма 3.
Ирмос: Веселитсја о тебје церков..
Због тебе се Христе црква твоја радује и кличе: ти си моја снага
Господе, и уточиште и поуздање.
Ви сте славни ђакони као духовни облаци, који кропите све на
земљи кишом познања истинске вере, ради освећења.
Од Духа сте светитељи одабрани, као пуни његове благодати, и да
служите потребама светих хришћана сте посвећени.
Похвалимо славнога Пармена, и мудрога Тимона, и часнога
Прохора, и Никанора узвишеног разума.
Богородичан: Родила си благога Господа, који излива сладост
избављење од зала, Пречиста Дјево и Свенепорочна.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Апостоили Господњи ви сте постали као свете трубе Истине, и
свети сасуди православља, вође ка спасењу залуталима, зато се радујте,
и молите Христа Бога, и измолите да нам подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.
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Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Вознесена тја видјевши 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.
Видимо вас апостоли на висини цркве као звезде незалазне, које
мрак неверја разарате, и цео свет светлом Доброчинитеља обасјавате.
Служио си, Прохоре преблажени, благодатно Еванђељу, и постао
Никомидији изузетни учитељ, и свети првојерарх који је стадо
Христово предводио.
Наследио си, Никаноре блажени, удео код Бога, јер си као овца био
заклан са две хиљаде који се у Христа надаше, а страдао си на дан
првомученика Стефана.
Богородичан: Неискусобрачно си родила Бога-Реч, неизрециво и
надразумно оваплоћенога, зато те Пречиста Дјево како доликује
славимо и достојно величамо.
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 Господе послао ученике као трубе, да подижу из гробова
обмане душе, које те песмом славе.
Свештени Тимона, постао је пастир града Бостре и примио је
блажену смрт мученичку, јер је у огњу спаљен.
Велики Пармен је пред очима апостола уснуо, и свету службу је са
усрдним трудом завршио.
Богородичан: Певамо ти Најнепорочнија, јер смо се тобом избавили из
ада, и од злобнога који нас је од почетка мучио.
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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.
Никанор је објавио шта ће се десити, да ће пострадати за
Милосрдног телом на крсту пострадалог, и умрћен је тако, што је
рукама Јудејаца убијен.
Веома запаљен жудњом и љубављу ка Господу, Тимон је по
наредби безаконика сред огња пострадао, и света жртва постао.
Свети, светлећи и пун благодати је спомен ваш апостоли, јер
освећујете душе свима, који овај дан са вером прослављају.
Богородичан: Војске бестелесних ангела те славе и чете апостола и
сабори мученика, Богородитељко, јер си Цара свих неизрециво родила.
Кондак, глас 1.
Подобан: Утробу дјевичу..
Ђакони славни и очевици Слова (Христа), показали сте се као
изабрани сасуди вере, Никаноре, Прохоре, Пармене и Тимоне и у
весељу срца вас прослављамо.
Песма 7.
Ирмос: В пешчи авраамстији отроци пресидстјеј..
У пећи персијској Аврамова деца, побожном љубављу више него
ли пламеном запаљени беху, и овако кликтаху: нека си благословен у храму славе твоје Господе.
Свом душом сте светитељи Христа заволели, јединога по бићу
доброга, и заиста сте због најбољи избора, царство небеско примили.
Бог-Реч који нам је из Дјеве заблистао, он вас је изричито
прославио, јер сте светим делима постали вође ка спасењу вернима, и
њихово неверје сте укинули, богоблажени.
Храбро си пострадао Никаноре блажени, посечен од неких по
нарави злобних Јевреја, и Христу си као јагње приведен кличући:
благословен си у храму славе твоје Господе.
Богородичан: На реч си млада Дјево Бога-Реч Очевог родила, који је
речју створио и небо и земљу, и славиш га Пречиста, који је обећање
дао свима, који у њега увек свето верују.
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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.
Од блата страсти и сујете избављате све који примају вашу науку,
и ка висини духа издижете све који су Богу добро угодили и кличу:
благословите сва дела господња Господа.
Прослављајте побожним песмама светог Пармена, заједно са
Тимоном и свехвалним Прохором и дивним Никанорем, јер су ученици
Исуса и који обогаћују све народе па кличу: благословите сва дела
господња Господа.
Вас је са Петром и осталим добрим ученицима Господ примио, и
убројао вас славни у седамдесет одабраних, а избор вас је добар, јер сте
пуни вере, да служите потребама светих хришћана, светитељи прехвални.
Богородичан: Ево богоречити гласови примају испуњење, јер си
Богорадована родила надсуштаственог Господа, којега су пророци
најавили за спасење верних, а који кличу: благословите сва дела
господња Господа.
Песма 9.
Ирмос: Камен нерускосјечниј..
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.
Постали сте сасуди Бога-Речи, јер сте сву светлост примили, као
бољи међу светим служитељима, и јер сте постребама светих хришћана
послужили, па са Богом-Речи благујете, премудри, у неизрецивој слави.
Данас цео свет ваш спомен празнује, Тимоне, Пармене и Никаноре
са Прохорем проповедником Божијим, и достојно сте прослављени, као
очевидци Бога, светитељи преблажени.
Примљени сте у велику славу, као ученици Божије Речи, и са
четама апостола и бестелесних се сада радујете, а са њима увек молите
за наше помиловање, светитељи славни.
Богородичан: Радосним архангеловим поздравом ти кличемо Дјево:
радуј се радости ангела, славословље апостола и свих пророка
проповедање, и мученицима овенчање.
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Месеца јула 29. дан
Спомен светог мученика Калиника

На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Богомудри мучениче Калиниче, радије си желео у вери умрети,
него ли без вере живети; на Христову смрт се уистину јеси угледао, и
зато си бесмртност стекао, и непролазно блаженство, где су војске
ангела и сви страдалници, радосно се јеси уселио, мучениче славни.
Као цветове шириш исцелења, и као река пун си истинитих дарова,
јер кивот твојих моштију даје лечења бесплатно и постао је ковчег
посвећења, из њега здравље и вечни живот захватамо, сви који ти са
вером долазимо, мучениче славни, и ради тебе дивнога Бога славимо.
Преблажени мучениче Калиниче, помоћ невидивог Бога си имао
над невидивим противницима, и бесмртне победе си стекао, над оним
који се хвалио, да ће уништити и море и копно, а ти си га кроз подвиг
твога страдања уништио, и рекама твоје крви га удавио.
Слава, глас тај исти
Прославимо данас у песмама дивнога Калиника, као бранитеља
правоверја и губитеља противника, мученицима саговорника, и храм
Духа Светога, као војника Цара Христа и праву ризницу бесплатног
лечења.
И сада, богородичан, глас и подобан тај исти:
Превечни Бог Син је тело од твоје крви примио, а тебе је Пречиста,
заступницом људи учинио, зато избави слуге твоје од сваке невоље и
несреће, и од замки злобног демона, и удостоји нас заједнице у
светлости изабраних, где те сви славе и теби се клањају.
Крстобогородичан, глас и 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.
Тропар, глас 4.
Мученик твој Господе Калиник, кроз страдање примио је
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непропадив венац од тебе Бога нашега, имајући силу твоју мучитеље је
надвладао а демонима немоћну дрскост поломио. Ради молитава
мученика спаси душе наше.
На јутрењи
Канон, глас 4.
Песма 1.
Ирмос: Колесници фараонови и силу..
Моћни у рату је потопио у мору кочије фараонове и његову силу,
зато певајмо нову песму, јер се прославио.
Заиста си на духовну кочију сео, и три стотине духовних египћана
потопио, у рекама твоје крви, Калиниче, похвало свих мученика.
Одевен у одећу обожења, преблажени светитељу, ти си земне
хаљине свукао, и на подвиг похитао и противника посрамио.
Оковима твога страдања ти си многоструке демонске замке
разорио, и њега беспомоћног си на земљу збацио, и твојим ногама га,
Калиниче, изгазио.
Богородичан: Тебе је Дјево и Мати Пречиста, чета пророка унапред
видела, као двери небеске и купину несагориву, а ми те као Родитељку
Бога спознасмо.
Песма 3.
Ирмос: Утверждајај гром и созидајај Дух, утверди мене..
Установио си громове и створио духове, зато утврди и мене
Господе, да бих ти искрено певао и творио твоју вољу, јер нема
светога ко што си ти Боже наш.
Коснут љубављу Христовом, мученик је подвиг претрпео и овако
узвикнуо: хитам у твој дивни мирис и страдањем до крви следујем
твоја страдања.
Од стрела духовне змије себе си без повреде сачувао, а лукави је
твоју пету уједао, но ти си га Калиниче, твојим страдањем у главу сатро.
Духовним мачем си посекао трње обмане, а уродио си светитељу
истински плод вере Христове, и као стоструки га кроз патње принео
Владици твоме.
Богородичан: Само си ти Мати неизрециво рађање имала, јер си у телу
своме зачела Бога-Реч који је пре тебе постојао, и млеком си хранила
Пречиста као детенце Беспочетнога.
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Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Свету ревност си у твојој души имао светитељу славни, и
незнабожце си трпељиво изобличио, и дошавши на муке ти си подвиг
храбром вером прошао, мучениче Калиниче, зато моли Христа Бога, да
нам подари велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Једини Господ, није се од Божанске природе одвојио када је у
твоме телу телесан постао, Бог је постао Човеком а остао Бог. Он је и
после рађања тебе Матер и Дјеву као и пре рађања непорочном сачувао.
Њега усрдно моли да нам подари велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи
гледајући на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је
плакала и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а
хтео си да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Услишах Боже слух твој и убојахсја..
Чуо сам глас твој Боже и уплашио се, разумео сам дела твоја и
зачудио се, јер је земља пуна хвале твоје.
Умивен у потоку своје крви, светитељу блажени, постао си пречист
душом, и у блаженство бестелесних си достигао, мучениче Калиниче.
Као драги камен си, заиста, узидан у цркву, јер си идолске храмове
порушио и на земљу оборио, неклонулим трпљењем и твојим
страдањем.
Смртоносна ласкања противникова си мучениче, духовним речима,
одлучно одбацио, а душом крепком си против обмане идолске победу
однео.
Богородичан: Видевши на Синају купину несагориву, велики Мојсеј је
тебе пред назначио, а ми те Пречиста сада спознасмо, јер си Огањ
небески у телу носила.
Песма 5.
Ирмос: Возсијај ми Господи, свјет повељениј твојих..
Заблистај ми Господе светлост твојих заповести, јер теби од јутра
хита дух мој и пева ти: ти си Бог наши теби притичем Царе целог
света.
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Колебљив сам и падох у блато и у понор мојих греха, и из буре
мојих злих дела ти вапијем Господе: ти ми буди помоћник.
Стопе су ти у клинове обувене а ти си мучениче певао: на путу
твога сведочења, Владико, се изобилно насладих трпећи ране, Први
страдалниче, са надом на твоју награду.
Својим мукама си као уљем милости добру куповину учинио, јер
си тиме светиљку твоју, блажени, запалио, и тако си сав жртва
непорочна и паљеница угодна постао.
Богородичан: Ти си Пречиста Богородице проповед пророка, похвала
апостола и украс мученика, јер си Божанску Реч неизрециво носила,
који је из Оца пре свих векова.
Песма 6.
Ирмос: Буреју грјеховноју погружајем..
Потапа ме бура греха, и осећам се као у утроби кита, али ти са
пророком вапијем: избави из пропасти живот мој Господе, и спаси
ме.
Ограду твога стада нису могли провалити звери јеретика, јер су
твоја страдања имали као чврсту тољагу, чиме су неверне одагнали као
вукове.
Твојим страдањем је, светитељу, ноћ неверја уклоњена, а твојим
исповедањем је лепота вере, као сунце, на све стране заблистала,
бранитељу Тројице.
Као стварни проповедник вере, мучник је безаконику узвикнуо:
зашто претиш мени, који имам чврсту а не слабу душевну одлучност?
А ваше стреле, безбожници, су слабе.
Богородичан: Остајеш и после пророда неискусобрачна Дјева као и пре
тога, и нетакнута, јер је у теби, Богоневесто, тајна изнад сваког разума
и сваке речи извршена.
Кондак, глас 2.
Подобан: Вишњих ишчја..
Небеске лепоте достојно си сада наследио и због љубави према
Господу Христу ниси се уплашио огња, него си храбро ушао у њега,
свети Калиниче: Њему и сада предстојећи, не престај да се молиш за
све нас.
Песма 7.
Ирмос: Огањ паља в пешчи истрјасашесја..
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Усијани огањ је одбачен, а младићи орошени, па у песми говоре:
благословен си само ти, Боже отаца наших.
Претње мукама су мени заступање блаженства, јер ни огањ ни ране
ме неће одвојити од мога Жељенога; Тако је кликтао мученик.
Храбрен угледом на Христа, ти си, славни, противника савладао и
на земљу оборио, јер си истоименит са добром победом над мучитељем.
Твојим страдањем си ђавола посрамио, а ангеле обрадовао, и
Христу си славни кликтао: благословен си једини Боже отаца наших.
Богородичан: Рођеним из тебе, Дјево Пречиста, укинула си клетву
праматери Еви, јер ти си Мати Владике свих, и свима радост доносиш.
Песма 8.
Ирмос: Всјаческаја Владико премудростију..
Све си Владико твојом премудрошћу створио, и земљу утврдио,
њене дубине познајеш, и утемељио си је на водама неизмерним,
зато ти сви песму кличемо: благословите непрестано сва дела
господња Господа.
Радуј се сладости правих страдалника, радуј се лепото вере и
украсе, радуј се сјајно светило мученика, јер си твојим страдањем лаж
идолску разорио, а светлост целом свету заблистао, Калиниче премудри.
Твојим подвигом и трпљењем је мучитељ посрамљен, а твојим
ранама су злочинци побеђени, јер су клиновима твоја стопала
изранавили, светитељу блажени, и сва обмана је спаљена а идолски
храмови уништени, у огњу твога страдања, богомудри.
По твојој смелости, Калиниче, смилуј се, и непрестано моли Бога
за све који те славе, и дођи твоме стаду, и избави га од разних мрежа
Варалице, и утврди их у вери, јер се твојом помоћу умножавају и
снаже.
Богородичан: Духом су пророци, тебе Дјево, пра-сликовали, као сенку
и трпезу, и као посуду и свећник, и као гору пресвету и облак и
таблице, и као ковчег и жезал, и као двере Божије којима је за све
људе отворен древни рај.
Песма 9.
Ирмос: Безсјеменноје рождество твоје Богородице..
Твоје бесемено рађање Христа Бога нашега, Богородице Пречиста,
неућутним песмама величамо.
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Теби је изаткана одећа вере са небеса, којом си обнажио
притивника на твом суђењу, славни мучениче.
Покушао је мучитељ да ласкањима превари овог мученика, али је
он чврст у вери остао.
Као чиста жртва и принос угодни, сам себе си у огњу твога подвига
Богу принео, Калиниче славни.
Свети су твоји кораци, Калиниче страдални, јер ходећи на свету
проповед, био си клиновима закован.
Богородичан: Тебе смо Пречиста стекли као стално окриље, и
пристаниште и оружије и браник, и извесну наду у невољама.
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Месеца јула 30. дан
Спомен преподобне матере наше Ангелине
деспотице српске;
Спомен светих апостола Силе и Силуана и других са њима
(Служба светим апостолима писана иза службе преподобне
Ангелине)
Служба преподобној Ангелини
На малој вечерњи
Стихире на Господи воззвах.., глас 2.
Подоба: Небеских чинов...
Небеску с славу тражила, а земну славу и богатство пропадљиво си
презрела, ка слави вечној си се устремила, погледом врлинским ка небу
си ум управила; у насељима небесним си се настанила и наслађујеш се
славе и светлости неизрециве, па и отуд нас надгледаш као мати чеда
своја рођена. (два пута)
Телесно си мудровање својим уздржањем обуздала, а савршенством ума
свога маглу си греховну избегла, вишњу си митрополију достигла и по
смрти се као жива показала, јер смрт се за праведне само као сенка
сматра, зато твоје уснуће поштујемо.
Твој дом си сиромасима отворила, и утамничене си посећивала; гладне
си нахранила, правдом си обучена и милостињама украшена; због тога
се на недесима радујеш и као чедољубива мајка нас освећујеш.
Слава, глас 2.
Кивот твојих моштију, свехвална, извива исцељења онима који јој
са вером приступају, а блажена душа твоја међу ангеле убројана
непрестано се радује; но пошто имаш смелост ка Христу, преподобна,
и са твојим светим чадама моли га да спасе душе наше.
И сада, богородичан:
Спаси од беде слуге твоје, богородице Дјево, јер ти сви ми Богу
притичемо као необопивој стени и заступници.
На стиховње стихире глас 2.
Подобан: Доме Еуфрате...
Из усрдности песму ти певамо, славној, и неућутно хвалимо уистину
блажени и светли спомен твој, Ангелино преподобна.
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Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.
Кивот твојих моштију је као скупоцена ризница око којег ми
усрдно стојимо и опроштај сагрешења наших молимо.
Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Духовно нас обасјавају светлих зрака твоје мошти у овај
цветлоносни дан најсјајнијег блистања у којем моли, мајко, сада да се
спасу твоји прослављачи.
Слава, глас 2.
Ево кивота спасења, ево извора исцељења, кад се, светитељко,
објавише мошти твоје; зато са свих страна дођите усрдно да сада
захватимо болеснима здравља и весеље тужнима; Господе, молитвана
њеним сачувај ову обитељ од уништења.
И сада, богородичан:
Сво уздање моје полажем у тебе Мати Божија, сачувај ме под
твоим покровом.
Тропар глас 8.
У теби мати, сигурно је спасење по овом правилу: примивши крст
следила си Христа и делајући учила си презирати тело и променити га,
а заволети душом ствари бесмртне, зато се и са ангелима радује,
преподобна Ангелино дух твој.
Слава и сада, богородичан: 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 пказао, 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 великој вечерњи
по уобичајеном псалму певамо: Блажен муж.. 1. антифон.
На Господи воззвах.. стихире на 8; глас 6.
Подобан: Все отложше...
Целу си себе Богу предала а маглу страсти си одагнала и светлошћу
се богоразумна озарила, обману си демонску оборила и избегла од
ловљења злога господара света; врлином си душу своју уздигла,
преподобна Ангелино, па се смело моли за душе наше. (два пута)
Од доброга си корена изникла и гранама израслим по Божијој
вољи узвраћаш; и била си као дрво засађено крај извора водених, јер си
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плод свој Богу принела: па ни лишће твоје демони не поколебаше и нас
под сенку твојих грана окупљаш и од жеге греховне нас расхлађујеш;
зато свето твоје уснуће поштујемо. (два пута)
Сву си своју наду на Господа положила и њему си до краја следила;
крст твој си на раме узела и замке демона као паучину искидала; њину
си гордост и обману на земљу оборила и себе од њих неповређену
сачувала; зато те Христос у вечним обитељима упокоји, Ангелино
трипут блажена, са смелошћу се моли за душе наше. (два пута)
Преподобна Мати, Ангелино славна, правога си Живота желела
Христа желела и желећи га његовом си стазом ходила; богатство си за
велико сиромаштво заменила и земним благом си будуће у векове
наследила; хране пропадљиве си се уздржавала а одмор од страдања
беше ти у подвизима; вишњи си живот изнад овог света наследила и
њега си са мудрим дјевама примила; неугашену си светиљку твоју
сачувала и двери ти се отворише и са жеником Христом си ушла у
небески двор. (два пута)
Слава, глас 3.
Ходи сав нови Израиљу и сви околни крајеви и градови и заједно
сабор саставимо у спомен преподобне матере наше Ангелине. Радосном
душом и срцем опколимо њен божанствени кивот благодат исцељења да
примимо од благодати што у њему почива без оскудице подаје сваком
ко вером њему приступа и на весеље све на земљи позива да празнују
свечани спомен њен овако јој кличући: Ангелино преподобна, Стефане,
Максиме освећени и Јоване праведни, стадо сте ваше сабрали и Цркву
сте своју заволели: њу чувајте од насиља иноплемених и молите се за
спасење душа наших.
И сада, глас 3. богородичан (догматик):
Како да се не чудимо рођењу Богочовека од тебе Пречасна?
Искуства брачног ниси примила, свенепорочна, а родила си без оца
Сина у телу; од Оца рођеног пре векова без матере и није претрпео
никакве измене или мешање природе или разедливање него је својство
обе суштине целе сачувао; зато Мати Дјево Владичице, њега моли да
спасе душе које православно исповедају тебе Богородице.
Вход; прокимен дана; и три чтенија
1. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 3,1-9)
Праведних су душе у руци Господњој, и неће их се дотаћи мука.
Сматрани бише у очима безумних да су умрли, и сматраше се за злобу
332

DAN 30.
излазак њихов, и одлазак од нас сакрушење, а они су у миру. Јер пред
лицем људским ако и муке добију, нада је њихова испуњена
бесмртношћу. И будући мало кажњени, великим ће добрима бити
награђени. Јер их Бог опроба, и нађе их достојнима Себе. Као злато у
пећи испроба их, и као жртву свеплодницу прими их. И у време посете
њиове засијаће, и као искре из стабла потећи ће. Судиће незнабожним
народима, и овладаће људима, зацариће се Господ у њима до века. Који
се надају на Њега разумеће истину, и верни у љубави остаће Њему. Јер
је благодат и милост на преподбнима Његовим, и посета (Његова) у
изабранима Његовим.
2. Читање из Премудрости Соломонових (Глава 5,15-24 и 6,1-3)
Праведници ће довека живети, и у Господа је плата њихова и
старање њихово у Вишњега. Тога ради добиће царство благољепија, и
венац лепоте из руке Господње; јер ће их десницом покрити, и
мишицом (Својом) заштити их. Узеће за свеоружје ревност Своју, и
наоружаће твар за освету непријатељима. Обући ће се у оклоп правде,
и ставиће као шлем – суд нелицемеран. Узеће за штит непобедиви –
преподобност (= светост); пооштриће гњев изненадни за мач. Бориће се
заједно са њиме свет на безумнике; полетеће праволучне стреле
муњевите, и као из благокруглог лука, из облака, на циљ полетеће, од
каменометног гњева, тешки ће падати град. Узнегодоваће на њих вода
морска, реке ће их потопи нагло. Стаће им насупрот ветар силан, и као
вихор развејаће их; и опустошиће сву земљу безакоње, и злодејство ће
преврнути престоле моћних. Слушајте, зато, цареви, и разумите;
научите се, судије крајева земље; почујте који владате мноштвом, и који
се гордите због маса незнабожних народа. Јер вам је дата Господа власт,
и моћ од Вишњега.
3. Читање из Прича Соломонових (Глава 31, 10-20,26)
Жену отреситу ко ће наћи? Таква је драгоценија од драгог камења.
Сашивши коже и лан, начини корисне ствари рукама својим. Постаде
као лађа која тргује издалека; сабира себи животне потребе. И остаје
ноћима, и даје хране дому, и посао слушкињама. Видевши њиву купи је,
а од плодова руку својих засади имање. Опасавши снажно бедра своја,
утврди мишице своје на посао. Окусила је како је добр радити, и неће
се угасити, светилник њен сву ноћ. Шаке своје простире на корисно,
руке своје утврђује на вретено. Руке своје отвара убогоме, а плод пружи
сиромаху. Снагом и лепотом обукла се, и обрадова се у дане последње.
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На литији стихире светој, самогласне глас 2.
Као пресветли светилник појавила си се у последњем нараштају
блистајући својим чудесима: нас увек просвећујеш, Ангелино свехвална
и таму демона разгониш молитвама твојим; одагнај слабости од душа
наших који те увек славимо.
Од запада с засијала као звезда и у поноћи зрачиш и просвећујеш
заробљене у тами неверја и верне свуда озарујеш а грешнике ка
покајању приводиш, срца свију страхом Божијем зачуђујеш, твојим
моштима зле духове од људи одгониш, а здравље болеснима у име
Божије дарујеш, на спомен твој нас сакупљаш, да песмама певамо
Спаситељу који тебе прослави.
Славу си од цара свију тражила а земаљску таштину оставила: ксрт
си узела и Христа следила зато си и небеска блага примила: раширивши крила у вишње си царство узлетела тамо где је радосно станиште
свих преподобних и праведних: са њима се радујеш у непролазне
векове, са часним супругом и чедима заједно Христа величаш.
Слава, глас 8.
Дођите сви богомудри па чак и из далеких земаља, дотакните
живот ове преподобне па жеље своје од душе принесите, да код Бога
милост нађете: једни оздрављење од разних болести, а други од греха
опроштај и све што је на корист нашој молитви.
И сада богородичан:
О тебе певају хорови небески, обрадована Мати безневесна и ми
славословимо твој недокучиви пород, Богородице: стога моли да се
спасу душе наше.
На стиховње стихире глас 4.
Подобан: Званиј свише...
Засијала си од запада као друго сунце, преподобна Ангелино,
сијајући зрацима твојих добрих дела, свехвална: плодови твога тела као
мирис најлепши принети су Богу; обасјала си срца верних блистањем
твојих чудеса и као скупоцену трпезу поставила си нам мошти твоје,
зато те увек хвалимо и твој спомен поштујемо, Христа величајући који
тебе прослави.
Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.
Рањена жељом Христове љубави, у земном си телу показала живот
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ангелски; о, Ангелино пребогата, од царства земног си утекла и ка
Христу си притекла и за њим си следила; одрекла се славе земне и
стекла си живот праведних још на земљи; зато те усели у свој дворац
пресветли Исус човекољубац и Спаситељ душа наших.
Стих: Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Ангелски си живот зажелела, ангелима истоменита; душевна си
добро пожелела и решила да презреш видиво да би будуће примила; све
светско си као мрак заменила па гледајући на будућа добра уздржањем
си јачала; мислима, бденијем и метанијама у чистоти си следила
Христа кога си од младости заволела; пропочке си речи испунила и
богаство своје разделила и убогим поклонила, божанским се ликом и
делима твоја душа просветлила.
Слава, глас 4.
Превечни Бог изузетно чини чудеса и прославља све који њега
прослављају; заиста их и по смрти њиној прославља; ходите верни,
погледајмо ово чудо: отац са синовима и мајка са чедима заједно у
кивотима, као руже мирисне нас запахњују и црквени ваздух освећују;
саставимо празничне химне и принесимо похвале, радујмо се духом као
Давид пред ковчегом и песме почнимо и свим гласовима их похвалимо
певајући у песми њима: искрене слуге Христове, измолите стаду вашем
мир и душама нашим велику милост.
И сада, богородичан:
Тебе Богородице имамо као наду и заступницу, па се демонских
напада не бојимо, јер ћеш спасти душе наше.
На благосиљању хлебова:
Тропар глас 8. (два пута)
У теби мати, сигурно је спасење по овом правилу: примивши крст
следила си Христа и делајући учила си презирати тело и променити га,
а заволети душом ствари бесмртне, зато се и са ангелима радује,
преподобна Ангелино дух твој.
И Богородице Дјево.. (једанпут)
На јутрењи
На Бог Господ.. тропар светој (два пута)
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Слава и сада, богородичан: 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 пказао, 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.
После 1. катизме сједален глас 3.
Подобан: Красотје девства..
Испунила се јеси божанске благодати а богатство и славу земну
оставила си; духовне утехе и мудрости се јеси испунила; царску
порфиру сиротињским си крпама заменила и узвеши крст Христу си
следила; постом и бдењем и молитвама небеско си царство примила,
зато те Христос одену у боготкану одећу и украси те венцем царства
свога и у дворе уведе са мудрим дјевама, Ангелино даровита,
молитвенице за душе наше.
Слава и сада, богородичан:
Лепоти твоје девства и твојој пресветлој чистоти зачуди се
Гаврило, па ти певаше Богородице: Какву хвалу достојну да ти
принесем? Како да те назовем? У недоумици сам и зачуђен, па ти као
што ми би наређено пеевам: Радуј се благодатна.
После 2. катизме сједален глас 4.
Подобан: Удивисја Јосиф..
Јави ла се јеси као корен доброг плода, израстивши нам младице
маслине: Максима свештеног и Јована праведног; њих си одојила
млеком побожности; засађени беху у винограду Спасовом плодове
доносећи црквеним служењем, просвећујући служитеље црквене; стога
те Ангелино, Христос усели где је радост праведних и дрво живота;
моли се и тамо стално за нас који служимо твој свети празник и
молимо се и певамо о твоме уснућу. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Зачуди се Јосиф, гледајући призор надприродни и мишљаше да је
у теби зачеће, Богородице, као у Старом Завету роса на руну, и као што
некада купина гораше а не сагореваше и као процвала палица Аронова;
па засведочи ово обручник твој и хранитељ и свештеницима кликташе:
Дјева рађа и потом опет девствена остаје.
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Величаније: Славимо те, преподобна мати Ангелино српска и
поштујемо спомен твој, јер ти молиш за нас Христа Бога нашега.
Изабрани псалам: Терпја потерпјех Господа..
После Полијелеја
Сједален, глас 8.
Подобан: Повељеноје..
Изабранице и праве вере заступнице, твоја обитељ ти сада,
најблаженија мати, приноси благодарну персму и молебан, а ти пошто
имаш од Бога моћ непобедиву, избави нас од свих искушења, да ти
кличемо: радуј се мати прехвална. (два пута)
Слава и сада, богородичан:
Примивши тајно у разуму заповест у дом Јосифов хитро дође
бестелесни ангел говорећи неискусобрачној: Онај што је савио свод
небески сиђе и усели се без измене сав у тебе; видим њега у телу твоме
где прими изглед слуге, па ти зачуђен кличем: радуј се Невесто
неневесна.
Сепена 1. антифон 4. гласа
Прокимен глас 4. Диван је Бог у светима својим, Бог Израиљев.
Стих: У црквама благословите Бога Господа од извора Израиљевих.
Све што дише..
Стих: Хвалите Бога у светима његовим.
Еванђеље по Луки, зачало 33.
После 50.псалма
Стихира глас 6.
Одозго си примила свануће од Духа Светога, мати преподобна,
живот земни си заменила заволевши више монашки и у њему си Богу
угодила; и сада пред њим стојиш као невеста, па моли да ман подари
велику милост.
Канон Богородици на 6; глас 2. Нетрену не обичну..
Канон светој на 8; глас 8.
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Песма 1.
Ирмос: Прошавши по води као по сухом и избегавши зло од Егишћана,
Израиљац је кликтао: Избавитељу и Богу нашем појмо.
Из вечне таме утекла си у светлост нетварну и духовну,
преподобна, па ме твојим молитвана ка Богу просветли.
Из младости си заволела врлину, напор уздржања и стазу
испосничку; стога горе, у граду небеском обитаваш и духом се радујеш.
Понор страсти си прешла и потапање од демона си избегла;
упутила си се у неубурно пристаниште, обожено мајко, преподобна.
Буру греховног мора си избегла, преподобна, ка тихом си
пристаништу упревила брод душе своје и наслаедила си земљу кротких,
која у давнини беше Израиљу обећана.
Богородичан: Бога-Реч од Оца рођеног без матере у времену си
богочовечно родила једина Богомати, њега, вишег изнад све твари.
Катавасија по Уставу
Песма 3.
Ирмос: Ти си тврђава онима који ти притичу, Господе, ти си светлост
помраченима и теби пева дух мој.
Трње страсти си попалила, преподобна, угљем испосништва и
узавреле помисли верних прохлађујеш.
Наоружана оружијем уздржања и мноштвом молитава, свехвална,
победила си невидиве непријатеље.
Показала си се као плодна земља која израсти стоструко класје; и
то си прикупила у житницу небеску.
Богородичан: Лежим скроз у страстима и у скверним делима, чиста
Владичице, због немара мога ти ме отргни и спаси Богородице.
Сједален, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Узишла си на висину врлина, Ангелино славног имена, оборила си
намере демона, па нам са Богородицом моли смирење и велику милост.
(два пута)
Слава и сада, богородичан:
Он седи на херувимском престолу и у недрима Очевим борави и
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као на светом престолу седи, Владичице у недрима твојим, уистину
оваплоћени Бог зацарио се над народима; њему сада разумно певамо,
њега умоли да спасе слуге своје.
Песма 4.
Ирмос: Чух Господе тајну твога промисла, разумех дела твоја и
прославих твоје Боженство.
Посађена си крај вода уздржања, блага мајко, показала си се као
лоза доброг цвета грожђе вере приневши.
Била си задивљена и сва узнета духом према Богу, Ангелино
преподобна и трипут блажена; зато се са ангелима увек радујеш: слава
сили твојој Господе.
Узлетела си на небо као чедољубива голубица олакшавши крила
своја уздржањем и уздигавшисе са својим птицама достигла си тамо где
птице небеске пребивају.
Сва си божанским Духом освећена, Ангелино и побожним делима
одгониш дејство нечистих и злих демона.
Богородичан: Тебе певам, вишој од херувима и серафима, јер си
носила на својим рукама, Дјево и Мати Оног од кога силе небеске
стрепе.
Песма 5.
Ирмос: Од зоре т певамо: Господе спаси нас, јер ти си Бог наш и сем
тебе за другог не знамо.
У божанским заповестима си сачувала без осуђивања очи твога
срца, увек блажена.
Твој божански кивот, свечасна, свима даје исцељења, а моћ демона
одгони.
Земне градове и богатство си оставила, јер си гледала на дворове
горњег Сиона; порфиру си своју крпама заменила и узевши крст за
Христом следила и благодаћу чудеса се обогатила дајући исцелења
свима који ти са вером притичу.
Раздала си милостињу сиромашнима и од срца си их све утешила,
Ангелино увек блажена.
Богородичан: Кивотом Бога-Речи те је учинио Господар закона и у
њега се и сам неизрециво уселио.
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Песма 6.
Ирмос: Очисти ме Спасе од многог безакоња мога и из дубине зла
изведи ме, молим те, теби певам и услиши ме, Боже мога спасења.
Намере демона и њихове чете вером си и без оружја побила, Богом
продушевљена њих си оборила и страшна оружија ових великих
хвалисаваца си уништила.
У срце твоје се духовна благодат уселила и осветљену тебе јавила;
огањ божанске љубави у души својој си распалила и разумним искрама
трње греховно спалила.
Везом заједничке љубави коју имате ка Христу молите се сада за
нас који вас љубављу и овим молебним поменом поштујемо, Ангелино
преподобна са својим по Богу сажитељима и чедима заједно, ка Творцу
и Саздатељу нашем да будемо заједничари славе његове.
Преблажена и добра Ангелино, велика славо наше вере и живота,
ти си примила истински и праведни венац из руке законодавца Христа.
Богородичан: Заиста си зачела у својој утроби Божију Реч; њега си
надприродно родила, Свенепорочна, њега својим молитвама умоли за
оне који ти истинској Богородици певају.
Кондак глас 8.
Подобан: Возбраној војеводје..
Вишњи си живот стећи желела, трулежну храну си хитро оставила;
богаство си своје убогим разделила и небеско си благо примила и по
смрти твојој нас освештаваш и чудеса твоја, свехвална Ангелино
изливаш; зато свето уснуће твоје славимо и кличемо: Радуј се мати
прехвална.
Икос:
Са неба беше теби послана света слава и благодат, Ангелино
преподобна, јер Творац неба и земље прославља све који њега
прослављају; упути наш разум да овако кличемо: Радуј се наставнице
покајања, радуј се славо монаха; Радуј се преподобнима у истој врсти,
радуј се јер се са ангелима нематеријалним радујеш; Радуј се јер оне у
монаштву на добро упућујеш, радуј се јер си одагнала налете демона;
Радуј се јер чуваш твоју обитељ, радуј се јер прослављаш оне који тебе
вером поштују; Радуј се часних деспота славо, радуј се јер верне
Господу приводиш; Радуј се јер у светлости пред Господом и Творцем
стојиш, радуј се јер молиш спасење свету; Радуј се мати најхвалнија.
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Синаксар:
Овога дана је спомен преподобне мајке наше Ангелине, деспотице
српске.
Стих: Ангелино и ако си земно царство напустила али си небеско
примила.
Стих: Ангелина живот овај оставља и са радошћу ка вечним
обитељима одлази.
Ова света Ангелина беше кћи побожног и храброг кнеза
арванитског Аранита. Беше васпитана у дому свога оца узрастајући
разумом и премудрошћу да су јој чак завидили њени сродници и
вршњаци, јер их је све превазишла умећем и разумом. Њеном разуму су
се чудили и њени родитељи и дадоше је да изучава поред светске науке
и богословске списе. Она способна као и у свему, убрзо и то изучи и
савршену мудрост достиже.
Када јестасала за удају, њени родитељи реше да је удају и узе је
себи за супругу деспот српски Стефан, син побожног деспота српског
Ђурђа Бранковића Смедеревца. Овог Стефана нешто пре тога беше
лишио зеница и очињег вида амир (султан) Амурат, но она уопште није
марила што је ослепљен јер га је веома заволела и радовала се да има
са њим порода, пошто он деше од корема племенитог и од рода
царског. Тако се испуни на њој реч великог апостола Павла који вели:
Жене, повинујте се мужевима својим, јер беше у свему покорна Стегану
и поживи са њим приличан број година. Господ пак наш, који свима
који га са вером призивају испуњава жеље, и као што оно у давнини
даде Ани, да постане мајка пророка Самуила, тако и сада учини да
Ангелина роди сина Ђорђа(у монаштву названог Максим) као новог
Самуила и деспота Јована. Као Самуило у време Старог Завета
помазиваше цареве у Израиљу, тако и овај Максим у новозаветној
благодати просвећиваше народ вером и крштењем.
Вечне успомене деспот Стефан би протеран из земље, те узе своју
супругу и оба чеда своја па оде у Италију. Тамо је и скончао овај живот.
Ангелина сирота, пак остаде са своја два сина, који напредоваху
узрастом и мудрошћу, а посебно старији њен син Ђорђе. Убрзо се о
његовој мудрости и лепоти прочуло и до царског двора, па цар пошаље
гласнике да му дође да живи у његовој палати.
Мало потом, по Божијем промислу, отворише гроб Стефана и
нађоше тело његово у целости са свим одеждама. После извесног
времена ова вечна успомена Ангелина узе мошти као некада Јулијана
мошти првомученика Стефана, тако што их пренесе из Јерусалима у
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Цариград, тако и Ангелина мошти овог Стефана, мужа свога и новог
мученика па их пренесе из Италије у Срем и дође са обојицом својих
синова угарском краљу. Краљ, мада беше друге вере, прими их љубазно
и сажали се што су осиротели без оца, па им даде у власт отечество
њино Сремску област. Они, пак примивши своје отечество настанише
се у својој земљи у граду Купинову крај реке зване Сава. Ту у доброј
вери и чистоти поживеше, па се тако и на њима испуни реч поменутог
нам апостола Павла: Гостољубивост не заборављајте, сиротињу дарујте,
свезане у тамници ослобађајте.
Али, старији син Ангелине, деспот Ђорђе са свим беше ван земних
брига; не хтеде се женити но жељаше узвишенији живот, па остави и
мајку и млађег брата и отиде те се замонаши и уместо Ђорђа доби име
Максим. Доцније подиже храм светог оца Николаја, који назива манастир Хопово и сакупи монахе. Другу цркву коју сазида беше посветио
Благовестима Пресвете Богородице, манастир Крушедол, који због њега
доби назив Митрополија.
Млађи брат његов Јован беше уздигнут на престо српских деспота
у својој земљи, а узе за супругу Јелену од племенитог рода Јакшића, али
само мало година поживи њом па отиде ка Господу његова душа. То
беше и крај србске државе.
Преподобна Ангелино опет доспе у беду. Имање своје беше
разделила сиротињи, утамничене и робове ослободила и откупила, па
отиде сину своме архијереју Максиму у манастир и прими ангелски
образ односно, монашки постриг. Она сагради цркву у близини
манастира свога сина и сакупи монахиње учећи их и упућујући их
духовном узрастању. Али, и овај вечан у успомени син њен архиеписком
Максим пре краја живота своје матере отиде ка Господу, којег и заволе
од младости своје.
По упокојењу у Господу својих синова блажена Ангелина кратко
време проведе у овом животу, све у посту и молитвама, Богу угађајући,
па и она у миру усне у Господу. Би погребена у свом Сретењском
манастиру. Пошто прође неколико година нађоше тело њено у гробу као
мирисну ружу те би положена у кивот до својих синова у храму
Благовести Пресвете Богородице у Крушедолу и ту много чуда чини
онима који са вером прилазе. Саборно се празнује њен спомен ту где
јој и мошти почивају.
Христу Исусу Господу нашем са Оцем и Светим Духом слава и моћ
у векове векова. Амин.
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Песма 7.
Ирмос: Дошавши негде дечаци из Јудеје у Вавилон, вером тројичном
надвладаше пламен пећи и певаху: благословен си Боже отаца наших.
У вишњем граду небескога царства, удостојила си се жибети,
Ангелино, и демоне одгониш од људи, који увек кличу: благословенси
Боже отаца наших.
Зрачиш лучама чудеса и болеснима патње отклањаш и здравље им
по Богу дајеш; од кивота твојих моштију благодат изливаш свима који
кличу: благословенси Боже отаца наших.
Сила ти је од Бога дарована да исцељење страдалнима од духова
нечистих подајеш и одгониш духове злобе; Божијом силом наоружана
победу си над њима задобила и кнеза таме савладала кличући:
благословен Бог отаца наших.
Ушла си у весеље вишњих двора Христа Цара, одевена одеждом
врлина, достојном позиву на ону свадбу; тамо обитаваш и кличеш:
благословен Бог отаца наших.
Богородичан: Надприподно си Бога-Реч и Владику свију носила и
својим га грудима дојила, свима у право време спремајући трпезу: Бога
отаца препослављеног.
Песма 8.
Ирмос: Седам пута зажари пећ халдејски мучитељ за побожне, а они
спасени јачом силом видећи то, Творцу и Избавитељу кликтаху:
благословите, свештеници појте, народе узвиси Бога у све векове.
Потоком суза својих очистила си страсне тежње и не ухватљиве
помисли си затворила и постала пичина дуготрпљења, Ангелино
преподобна; ка покајању водиш оне који по Богу кличу: децо
благословите, свештеници појте, народе узвиси Бога у све векове.
Уздржањем си, преподобна Ангелино и мучењем телесне страсти
покорила у духу, и испунила се духовним дејством; на стазе безстрашћа
си стигла кличући: децо благословите, свештеници појте, народе узвиси
Бога у све векове.
Као од неисцрпног извора тако су велика и чудесна твија
исцељења; на корист их црпимо и са љубављу те молимо и из душе
узвикујемо: избави од наилазећих страдања нас, преподобна, који
кличемо: децо благословите, свештеници појте, народе узвиси Бога у
све векове.
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Закону божанском си се повинула, раздели и даде убогим и
праведност твоја остаје до века; законом си сном иснула, али и по
смрти нас освештаваш све који смо око кивота моштију твојих, као
давно свештеници Израиљеби око ковчега завета Господњег.
Богородичан: Под твоје окроље притичемо сви ми унесрећени и беда,
несрећа, невиље и искушења се избављамо, а тебе заступницу стекавши
Господу кличемо: децо благословите, свештеници појте, народе узвиси
Бога у све векове.
Песма 9.
Ирмос: Задивило се небо и зачудише се сви крајеви земље, где се Бог
јавио људима телесно, а утроба твоја беше шира од небеса, зато те
Богородице ангелска и људска поглаварства величају.
Тебе, преславна, као извор чудеса заиста Христос коказа; ти од
страсти нечистих трудом својим ограђујеш и слабости скверне
очишћаваш, премудра Ангелино, зато те сви, преподибна, називамо
реком која чисти душе.
Процветали су као финик духовни у дому Господњем слатки
плодови трудова твојих уздржања, блажена; њима, преподобна сладиш
душе стада твога разумног, зато те Христос и украси венцима оне славе.
Завршила ти трку живота, Ангелино, веру си духом сачувала и сада
ти се заиста исплетоше двоструки венац; њих си побожно примила са
онима који по Божијем закону поживеше и у вишњем покоју наслађујеш
се са хоровима ангела.
Спомен твој чинимо, преподобна Ангелино и моломо те, моли се
заједно са твојим свештеним чадима смелим заступништвом вашим да
се избави од сваке буре стадо ваше које сте од Богс примили.
Богородичан:
Ми смирени имамо те као оружије у невољама и искушењима и
као пристаниште и бедем у тугама и велико очишћење у тешким
сагрешењима која наилазе на нас, зато смо дужни да те, Богородице као
спасење свих величамо.
Светилен
Подобан: Жени услишите...
Вишњег си Јерусалима пожелела па си се сва умом ка небу устремила, богатство си своје сиромашнима разделила и Христу следила;
зато се горњег Сиона лепотом наслађујеш и одатле увек пазиш на нас.
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Слава:
Подобан: Апостоли от конец..
Свету Ангелину са љубаву похвалимо у песмама, јер постом сатре
злобу демона и славу са висине прими и спасаве све који је са вером
славе.
И сада, богородичан:
Најсветија млада Дјево, позлаћена светиљко, света кадионице,
благословена Маријо, избави од беда млада Дјево све који те са вером
хвале.
На хвалитним стихирама на 4; Глас 1.
Подобан: Небесних чинов..
Данас хорови ангела на небесима и сабори људи на земљи спомен
твој, мати, светло празнују; ангели – јер припадаш њином хору, а ми –
јер си нам ка Богу молитвена заступница; зато не престај молити се за
све који са несумњивом вером прилазе твоме светом кивоту.
Кивот твојих моштију обилно излива благодат чудеса свима који му
прилазе, и благодаћу Христовом прогони демоне, а свима вернима
здравље од Бога дарује, Ангелино преподобна, стога и ми овде у разним
мукама, вером те нађосмо сада као исцелитељку и молимо те, да се
твојим молитвама избавимо.
У женској природи мушки је поживила, зато по правди похвалимо
Ангелину, јер она целог живота свој разум узношаше на духовно, а
непропадивом надом на Христа устрели противника рода нашег, и
прими благодат исцелења, јер има смелост пред Христом.
Ходите сви прослављачи, прославимо данас преподобну мајку са
мученицима, јер они се на точку жељезном, клиновима, водом и огњем,
зверовима и мучитељима за Христ Спаса подвизаваху, а она у свом телу
борбу водећи, Христу га покори, и постаде станиште Духа Светог.
Слава, глас 8.
Заблисао нам је празник ангелске славе и заиста празник спасења:
спомен на подвиге преблажене мајке Ангелине, зато, о, преподобна,
прослављачи твога живота сабрани, подвиге твоје похваљују; трпљењем
си ревновала не жалећи младост своју која обавезно пропада, нити
лепоту твога тела, које се набрзо гробу предаје, него си ка Владики
Христу свим умом притекла и њега као Женика видивог и најслађег си
стекла; а сада са мудрим дјевама стојиш пред њиме, и моли од њега за
нас велику милост.
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И сада, богородичан:
Владичице прими молитве слугу твојих и избави нас од сваке муке
и невоље.
Славословље велико, тропар, богородичан, отпуст.
На литургији
Блажена песма 3. и 6.
Прокимен глас 4.: Дивен Бог бо свјатих својих, Бог Израиљев.
Апостол зачало 208.
Алилуја: Честна пред Господем смерт преподобних јего.
Стих: Что воздам Господеви јаже воздаде ми?
Еванђеље по Матеју, зачало 104.
Причастен: В памјат вечнују будет праведник от слуха зла не
убојитсја.

Овог месеца јула 30. дан
Служба и светим апостолима Сили и Силуану у другима
На Господи воззвах.., стихире глас 8.
Подобан: Дал јеси..
Апостоли божанским сјајем обасјани, као орли крилати цео свет
прођосте, таму многобожија одгонећи, и све синовима и наследницима
дана чинећи, зато вас славимо, а ваш свети и посебни празник празнујемо, и вашим моштима се клањамо.
Силу и Андроника, Силуана и Крискента, данас свето прославимо,
и дивнога Епенета у срцу похвалама величајмо, као ученике и проповеднике Господа, који нас од идолске сујете избавише, и Тројичну
светлост нам побожно објавише.
Вас је Христос у сав свет послао, да очистите апостоли нечисту
злобе, и обновите душе рањене душегубним отровом, и у пуно зравље
уведете, зато вас као похвалне доброчинитеље славимо, и као премудре
лекаре и оруђа Духа.
Слава и сада, богородичан:
Радуј се јер си као сунчани зрак, и као престо незалазног Сунца,
из којег је заблистало недокучиво Сунце; радуј се разуме обасјани
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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:
Пречиста Владичица је умртвљеног Христа гледала, који је
умртвио Лажљивца, јаукала је горко и јецала, па се чудила дуготрпљењу
њега, који је из њеног тела дошао, и овако је нарицала: Чедо моје
најдраже, не заборави твоју слушкињу, и не оклевај Човекољубче да ме
утешиш.
Тропар, глас 3.
Апостоли свети молите милостивога Бога, да опроштај грехова дарује
душама нашим.
На јутрењи
Канон, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Непрохидимоје волњајушчејесја море..
Непроходно узбуркано море, Бог је својом наредбом исушио, и
пешке је кроз њега народ израиљски провео, зато певајмо Господу
јер се славно прославио.
Стојећи увек пред порестолем Божанства, незалазним сјајем
светитељи обасјани, духовно просветлење свима измолите, и од Оца
светлости нам га ниспошаљите јер вас са вером славимо.
Сунце правде заблистало из младе Дјеве Богородице сте светитељи
угледали, и уз њега сте остали, у заједници божанске светлости, и сав
мрак обмане сте одагнали.
Закон Божији сте у устима носили, и тако сте по целоме свету
прошли, неверје сте уклањали, мудри Крискетне, Андрониче, Сило и
Силуане, певајући о спасоносном Богу-Речи.
Похвалимо славног Епенета, који је постао света похвала Картагине, и ученика Бога-Речи, и као извор исцелења и великог проповедника ствари надразумних, и тврђаву вере.
Богородичан: Најопеванијег Бога си неизрециво родила, који се у теби
по доброти у тело обукао, Најопеванија Пречиста, зато те благодарним
песмама певамо и блаженом називамо, као што си давно прорекла.
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Песма 3.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста (да говоре)
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш и нема никог праведнијег од тебе.
Проповедајући оваплоћење Владике, ви сте раскинули окове злобе,
и све од давнина свезане, ви сте мудри и велики проповед-ници
разрешили и ка Богу са вером привели.
Светила незалазног Сјаја сте постали, а таму безбожија сте
одагнали, и човечанству сте познање Светлости дали, прехвални, зато
сте заувек блажени постали.
Како Давид пева: по целом свету изађе светих апостола проповед,
учећи о страдању Спаса и васкрсењу, којим смо сви подигнути из
гробова сујете.
Богородичан: Тебе је нашао чистију од ангела, и ушао у твоје свето
тело, Онај који је Светлост недоступна, Богородице, и јавио се људима
оваплоћен из тебе, али у две природе јављен.
Сједален, глас 3.
Подобан: Божественнија вјери..
Жеравице свете, топлином Утешитеља ужарене, постали сте
прехвални апостоли, и мрак безбожија сте разорили, а верне сте
светињом огрејали, зато данас ваш спомен славимо, и молимо да
добијемо велику милост.
Слава и сада, богородичан:
Ти си била као божанска скинија Бога-Речи, једина Пречиста Мати и
Дјево, а чистотом си и ангеле превазишла, зато мене који сам више од
свих прашина и оскверњен трелесним гресима, очисти божанским
водама твојих молитава, и подари ми Чиста велику милост.
Крстобогородичан:
Нескверна као јагње и непроменива Дјева и Мати Бога-Речи гледајући
на крсту разапетога, из ње без патњи изниклога, као Мајка је плакала
и нарицала: јао мени Чедо моје, зашто страдаш својевољно, а хтео си
да избавиш од страдања човека?!
Песма 4.
Ирмос: Поју тја слухом бо Господи..
О теби певам Господе јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш и мене
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заблуделог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато
те славим Многомилостиви.
Јављајући Онога који је својом силом све створио, као крилати сте
богоносни прошли по целоме свету, и све напаћене на океану зала
спасосте, и ка тихом пристаништу упутисте.
Са Павлем проповедником си славни Сило малаксале у вери поукама
својим утрвђивао, и поцелом свету прошао, и кроз многа искушења си
вернима о Спаситељу јављало.
Великом благодаћу украшен, прошао си од истока до запада као
зора, са Павлем, Сило премудри, и као зраци сунчани, ви сте народима
срца просветили.
Похвалимо Крискента и Андроника, а са Силом величајмо и
Силуана данас, похвалимо и Епенета, као грожђе Христовога винограда,
који нам изливају сладост спасења.
Богородичан: Над свим чудима беше на теби чудо пројављено, јер си,
мимо закона природе, родила Христа Законодавца, који је преступ
првосазданих укинуо, Дјево Свенепорочна.
Песма 5.
Ирмос: Просвјешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, Спасе мој, спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега света:
просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не знам.
Слава твојих ученика се дигла изнад небеса, јер су проповедали на
земљи твој славни долазак, и страдање и васкрсење, Речи Божија, Исусе
преблаги.
Као кристални и добар сасуд Утешитеља, као путоказ залуталима, као
преславну похвалу Солуњанима и украс апостола, похвалимо сада
мудрог Силуана.
Снагом и помоћу истоименог Бого-Човека, ти си премудри
Андрониче путовао, и срца ослабела искушењима противника, ти си
утврђивао и у богопознање упућивао.
Богородичан: Тебе је Давид унапред описао, као гору богату пашњаком
и сирем, и у теби је спознат долазак Униженог телом, млада Дјево, који
је нас до првобитног блаженства уздигао.
Песма 6.
Ирмос: Ко Господу от кита Јона возопи..
Из кита је Јона завапио Господу: избави ме из дубине ада молим
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те, да бих ти као Избавитељу похвалном песмом и искреном
душом принео жртву.
Узносећи се до Господа чистим жељама, ви сте светитељи потонуле
у понору пропасти и погибељи привукли ка висини небеској, узвишених
виђења и дела.
Јединицу Бићем а Тројицу лицима, ви сте, богоблажени, на све
стране проповедали, а маглу многобожија сте потпуно разорили, и
светила душама сте постали.
Снагу твојој вољи, премудри Крискенте је Христос дао, и помазао
те је радосно за првопастира Халкидона, јер си његов побожан ученик
био, и залуталима стазу спасења показивао.
Богородичан: Дивну по лепоти те је Творац нашао, и у тебе се уселио,
и најлепши од свих синова на земљи се оваплоћен јавио, Свеопевана и
Пресвета Дјево.
Кондак, глас 4.
Подобан: Вознесијсја..
Показали сте се као лозе Христовог винограда, мудри, грожђе
приносите у врлинама, точећи нам вино спасења, које нас испињава
весељем. Зато славимо вашу славну успомену: молите се Господу Христу,
да нам дарује велику мулост и опроштај грехова, Господњи Апостоли.
Песма 7.
Ирмос: Вјетији јавишасја отроци љубомудрејшији древље..
У давнини су деца постала мудрија од говорника, јер из богоугодне
душе благосиљаху устима и певаху: најсветији Боже наш и отаца,
благословен си.
Силу и Силуана сложно опевајмо, као сасуди који примише
благодат Утешитеља, и као станиште Погубитеља обмане, и као постале
у свему Богу угодне.
Нема довољно хвале да се похвали дивни Епенет, јер се на Христа
угледао, и страдања поднео, а он га је због храброг подвига у заједницу
свога царства примио.
Нека је опеван Крискент светим песмама, јер је на скривене путеве
ка Христу указао, који је својим телом грех осудио, и многе од осуде
избавио.
Богородичан: Твојим заступањем Пречиста, ослободи ме од многих
окова греха, и привежи ме уз савршену љубав твога благог Сина, јер
сам се удаљио од њега несмиселним прохтевима.
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Песма 8.
Ирмос: Вељенију мучитељеву преподобни трије отроци не..
Три се младића не покорише наредби мучитеља, зато су у пећ
бачени, али су Бога исповедали и певали: благословите сва дела
господња Господа.
Нису дали сна својим очима, будне слуге Бога-Речи, докле од сна
велике лажи нису људе избавили, и синовима светлости и дана их
учинили.
Као кочије Божије стекли сте Њега, који узноси у небеску висину,
јер сте ви, славни апостоли, сва оружија идолске обмане уништили.
Достојно похвалимо премудрог Силу као слугу Христовог, а са
њиме прославимо верно Криска и Андроника, као светила, која су све
народе просветила.
Тројичан: Опевајмо животворну Тројицу, ипостасима Тројну, а веровану као Биће Једно, и певајући рецимо: благослвоте сва дела господња
Господа.
Песма 9.
Ирмос: Јаже прежде солнца свјетилника Бога..
Из тебе нам је Дјево, Христос као светило од Бога, пре сунца
заблистао, и у телу нам је дошао, и из бока твога се неизрециво
оваплотио, зато те свечиста Богородице величамо.
Постали сте спасоносни лекари душа и тела, јер духовним
лековима чистите паћенике и здравље двоструко дајете, Богом обасјани
апостоли, зато сте достојно прослављени.
Топлином Духа сте као жеравице премудри постали, и лед идолске
обмане сте растопили, а промрзла срца сте вером загревали, и ка
пролећу спасења упутили.
Начинимо хор у дому Бога нашега, да славимо Силуана и Силу, и
Андроника и великог Епенета, и Крискента свемудрога, као проповеднике Истине и праве наше молитвенике.
Спомен ваш је свети и пун дарова Божаснскога Духа, освештан и
заиста похвале достојан, јер сте светим делима као зрацима обасјали
пуноћу верних, зато вас сви прослављају, мудри светитељи.
Богородичан: Ради молитава неискусобрачне Родитељке твоје Владико,
поштеди ме ти Свесилни, који ћеш опет доћи у слави Божанској да
целом свету судиш, да ме због грехова не пошаљеш у огањ осуде.
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Месеца јула 31. дан
Предпразник јављања часног и животворног Крста Господњег;
Спомен светог и праведног Евдокима

На Господи воззвах.., стихире крста, глас 1.
Свако биће човеково нека сада предпразнује и радосно заигра, јер
ће дрво крста бити положено свима вернима, као лек непотрошни, који
патње и страсти, и сваку невољу уклања.
Дођимо верни да видимо дивно чудо, како дрво крста зауставља
патње од сваке болести, како гаси пожар страсти, свима који предпразнују са вером, и славе празник његов.
И живи и умрли заједно предпразнујте, дрво живота којим је ад
усмрћен, јер свима неоскудно благодат излива, и свима људима дарује
исцелења.
Ине стихире светога, глас 8.
Подобан: О, преславнаго чудесе..
Блажени и побожни Евдокиме, твоја чиста душа блиста вером
православнима, и сјаји светлим врлинама, обасјава пуноћу верних и
таму демонску одгони; зато тебе у заједници незалазне светлости,
побожно сви славимо, светитељу дични.
Имајући душу милостиву и чист разум, а срце будно и веру без
саблазни, и љубав стварно нелицемерну, ти си са земље на небо
прешао, и у хорове праведних се настанио, зато тебе светим песмама
славимо и побожно те хвалимо, Евдокиме блажени.
Божијом науком укрепљен, ти си телесне страсти душом одагнао,
и чисто станиште Свете Тројице постао, зато си у свето блаженство ка
Богу отишао, који сада чува твоје тело целосно, јер по божанском
промислу, који само он зна, прославио те је блажени Евдокиме.
Слава, глас 1.
Како да се не чудимо твоме разуму? Или како да не хвалимо твој
равноангелни живот Евдокиме, који си водио у чедности, кростости,
смирњу и тиховању? Свим врлинама си био украшен, блажени, зато
тебе чека радост неизрецива и царство небеско.
И сада, глас тај исти.
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Данас је заиста свето најављена реч Давида дочекала свој крај, ево
се клањамо подножију твојих светих ногу, и у сенку твог окриља,
Свемилосрдни, се надамо и кличемо: нека нас осени светлост твога
лица, и уздигни снагу твога православног народа, узношењем твога
часнога крста, Христе многомилостиви.
На стиховње из Октоиха
Слава и сада, глас 2. самогласно.
Ти си ми моћни покровитељ, троструки Христов крсте, посвети ме
твојом силом, да се са вером и љубављу клањам теби и славим те.
Тропар светога, глас 4.
Бивши позван од земље ка Небеским насељима сачувано је и по смрти
твоје тело нетрулежно, свети Евдокиме. Ти си у целомудрености и
чистом животу живео, блажени, не упрљавђи тела: зато са слободом
моли Христа Бога да нас спасе.
Слава и сада, тропар крста, глас 1.
Спаси Господе народ твој и благослови наслеђе твоје, даруј му победу
над противницима, и твојим крстом сачувај своје житеље.
На јутрењи
На Бог Господ.., тропар крста (два пута) Слава, светога; И сада, крста.
Канон из Октоиха један, крста на 4; и светога на 4;
Канон крсту. Глас 1.
Песма 1.
Ирмос: Пјесањ побједнују појим..
Сви запојмо песму победничку Богу, који учини дивна чудеса
високом мишицом својом и спасе Израиља и прослави се.
Долази празник светога крста и шири зраке благодати, и обасјава
све који му се клањају, и побожно певају разапетом Христу.
Поклоњење крсту узвишује љубављу и вером прослављаче, јер је
Бог и Господ телом пострадао, и светим страдањем нас обновио.
Поклањање крсту излива дарове благодати, и мириши свима увек
који славе Христа, а смрад из душа уклања.
Богородичан: Спознали смо Господа из тебе Богоневесто оваплоћенога,
који је крст и смрт примио; њему као Избавитељу певамо, а тебе славимо.
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Канон светоме, глас 2.
Песма 1.
Ирмос: Во глубиње постла..
Као што је у давнини сву, веома наоружану фараонову војну силу,
послао у дубину, тако је оваплоћени Бог-Реч истребио зло греха
целог света, најславнији Господ се славно прославио.
Узвишен си живот водио, и узвишен, обожен и просветљен си
постао, зато измоли и мени просветлење, да похвалим твоје свете
подвиге којима си часно поживео, и примио Евдокиме чему се јеси
надао.
Миомирну науку си свеблажени светитељу заволео, и у читању
Сетог Писма време проводио, од смрадних и нечасних уживања се
уклањао, и украшен светим даровима и сам си мирисан постао.
Са очију своје душе сан си уклонио, а свеноћним стајањем на бдењима
се са Богом сјединио, прохтевима тела се ниси покорио, зато си у дан
незалазни доспео.
Богородичан: Као палата духовна Божија и као кадило духовног и
светлоносног жара, ми благодатну Богородицу увек славимо и кличимо:
радуј се заступнице спасоносног васкрсења.
Песма 3.
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.
Клањамо се теби крсте који си предзнацима наговештен, чинећи
предивна чудеса, а и сада чиниш чуда, посвећујеш и просветљујеш све
који славе Створитеља.
Крст Христов доноси свете победе у ратовима, онима који га славе,
јер војске противника побеђује, зато треба православним владарима за
моћне победе.
Као жезал Господње ће бити постављен крст у храмове и домове,
да их у темељу чува непоколебане, и да сваку навалу и злобу противника побеђује.
Крст Господњи којег побожно славимо, испуњава Божијом благодати и духовним осећајем све који му се клањају, а облаке искушења и
туге уклања.
Богородичан: Дрветом крста је извукао људе из дубине лажи, Рођени
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из тебе Богородице, и ка богопознању је уздигао све који тебе побожно
славе.
Ини.
Ирмос: На камени мја вјери утвердив..
Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре
против мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема
светог као што си ти Боже наш, и нема никог праведнијег од тебе.
На животочне поуке си пазио, и воду спасења си испио, горког
греха се гнушао и певајући си Евдокиме Богу говорио: нема светог
мимо тебе Господе.
Као милостив си био налик Христу, јер си богатство разделио
сиротињи, а обећано небеско богатство си примио, кличући Евдокиме:
нема светог мимо тебе Господе.
Због твоје свете љубави Бог те је усинио, и зато си небеско наслеђе
примио, у заједници дрвета живота, по обећању, си обожен, и певаш
славни и говориш: нема светог мимо тебе Господе.
Богородичан: Као часнија од ангела, ти си Творца свих ангела у телу
носила, и неизрециво га родила, а њему сви кличемо: ти си Бог наш, и
нема светог мимо тебе Господе.
Сједален светитељу, глас 4.
Добра дела си желео и кроз искушења си као злато у пећи
прочишћен, славни Евдокиме, зато и после смрти богато изливаш чудеса
као воду, и болести укалњаш, па се увек моли за нас, да добијемо
опроштај грехова.
Слава и сада, крста, глас 4.
Подобан: Воснесијсја..
Светлост крста чини небо светлијим од сунца, и својим зрацима
просветљује цео свет, зато ти човекољубиви Спасе свих, њиме просветли наш разум и срца, јер нам је он оружије у свету и непобедива
победа.
Песма 4.
Ирмос: Духом провидја пророче Авакуме..
Духом је предсказао пророк Авакум (Бога) Речи оваплоћење и
певаше: када дође време приближаваш се и када дође доба
показаћеш се, слава сили твојој Господе.
Знаком светог и часног крста, моћно се одгони мноштво вођа
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духова понебесних, а пружа се зрак благодати осењенима, и обасјава све
који певају Христу Богу.
Знаком светог и пречасног крста у срцу, умирује се море страсти
и прекида олује неовља, и у тишину правде приводи све, који се са
љубављу крстом осењују.
Часни крст је као жеравица што спаљује дела демонска, и њину
силу одгони, а даје олакшање многим верним, који хвале и са љубављу
певају Христу, на њему прикованом.
Свети и свечасни крст, којем се са вером поклања, излива реке
духовних дарова и воду исцелења, и непрестано напаја све који му се
клањају и славе га.
Богородичан: Тебе Пресвета и Пречиста са љубављу славимо као свих
Царицу и нашу Господарицу, јер смо просветљени страдањем твога
Сина, и спознали смо га као свима добро-чинитеља, зато слава његовој
благодати.
Ини.
Ирмос: Пришел јеси от Дјеви не ходатај..
Дошао си из Дјеве, ни као посредник ни као ангел, него си се
лично оваплотио Господе, и спасао си потпуно мене човека; зато ти
кличем: Слава сили твојој Господе.
Отачка предања и веру православну си неокрњене сачувао, јер си
од младости живот неокаљан водио, и био си дични по нарави
милостив.
Ни светски метеж, ни поседовање власти, ни слава времена нису
те од жеље за Богом одвојили Евдокиме, јер си заиста желео само
света дела.
Увек узвишен Божијом науком, ти си врага унизио, а силу
исцеливања си Евдокиме примио, и судом праведним си све упућивао.
Кивот твојих моштију излива сладост обилних исцелења, и одгони
страсти, Евдокиме, свима који те са вером славе, а спаљује све војске
демонске.
Богородичан: Најопеванија, ти си Бога родила, о којем војске небеске
певају, али и истинског Човека; зато не престај да га молиш за слуге
твоје, Увекдјево.
Песма 5.
Ирмос: Свјетлиј нам возсија свјет..
Вечно Светло је заблистало нама, који од зоре слушамо заповести
твоје Владико, човекољубче Христе Боже наш.
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Клањајући се са вером пресветоме крсту као нашем моћном и
неуклонивом оружију, што је сад пред нама, ми силу непобедиву над
противницима добијамо.
Знаком крста је несечи камен воду излио, а ми га сада држимо и
часноме се крсту клањамо, и извор дарова добијамо.
Јавља нам се златни крст Христов, и дарује душама дарове
благодати, свима који му се клањају, а Господу Богу увек певају.
Богородичан: Држећи крст Сина твога и Бога нашега као жезал силе,
певамо ти Царице свих и славимо те.
Ини.
Ирмос: Просвешченије во тмје лежашчих..
Ти си светлост свима који у тами леже, ти си Христе, Спасе мој,
спасење очајника, ка теби се од раног јутра обраћам као цару свега
света: просветли ме сјајем твојим, јер за другога Бога сем тебе не
знам.
Зрацима Свете Тројице обасјан, и вером у њу ограђен, ти си ноћ
живота без спотицања прошао, светим виђењима заклоњен, и у рајски
живот се уселио.
На теби се велико чудо показало пуно дивљења, јер је твоје тело,
светитељу блажени, много година после погреба сачувано и нађено
несатруло да лежи у гробу, јер те је Онај који о свему промишља
прославио.
Благо твојој смелости код Бога, благо и жудњи коју си у срцу ка
њему имао, јер ти си по своме имену блажено и поживео, и у слави
светлости обожен заблистао, и саборе вених обасјао.
Богородичан: Увек моли за нас из тебе Оваплоћенога, јер те побожно
славимо, да се избавимо од несрећа и душегубних страсти и очаја, и
мука у вечном пламену.
Песма 6.
Ирмос: Пророка Јону подражаја вопију..
Подражавам пророка Јону и вапијем ти: Благи (Боже), ослободи из
пропасти живот мој и спаси ме Спаситељу света, јер ти кличем:
слава теби.
Часни крст којем се сада клањамо, јавља радост Христовог
васкрсења, и благовести смрт Зачетника злобе.
Подигао си на земљи крст часни, да буде духовна лествица вернима
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до небеса, јер уздиже све који му се клањају и славе га. Ти си на сред
земље постављен часни крсте, а твоји краци увек пружају дарове из
себе, и осењују све који ти се клањају.
Знаком крст је Црвено Море пресечено, а ми се њему сада клањамо
јер је и море невоља и страсти пресекао, и спасао све који му се
клањају.
Богородичан: Када је уздигнут на крст, твој Син и Бог је све нас са
земље у небески живот привукао, који тебе Матер његову са љубављу
и искрено славимо.
Ини.
Ирмос: В бездње грјеховњеј ваљајасја..
У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан милости твоје: Боже, из пропасти изведи ме.
Зној од твојих подвига као слатки потоци, светитељу блажени,
изливају светлост исцелења, на похвалу Христа Бога нашега.
У дворима блажених си процвао, и као родан виноград уродио, и
грожђе врлина си као делатељ, душама верних изобилно подарио.
Царство Божије си желео, и над страстима си Евдокиме владао,
зато си по вољи Узвишеног радост праведних примио.
Богородичан: Ти си Дјево од Бога изабрана, као дивно и широко
насеље, и постала си њему као палата, и као свећник и као трпеза.
Кондак, глас 2.
Стремећи ка небеском, ка небеском си и прибран, и као огњеним
колима, стремећи ка Божанским врлинама усавршио си душу, преблажени Евдокиме, на земљи си поживео као бестелесан, и благоугодио
Створитељу свих.
Икос:
Правом вером си показао светитељу блажени и други живот, јер си
у оба угодио Богу, Евдокиме, зато си стекао царство небеско у наслеђе,
и сада са светима живиш и пред Владиком свих стојиш, а твоје тело
од нечистоте сачувано није сатруло, и оставио си га свима који те са
љубављу славимо, јер си чисто поживео, и Творцу свих угодио.
Песма 7.
Ирмос: Сушчим в пешчи отроком твојим Спасе..
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Твоје младиће у пећи, Спаситељу, огањ није додирнуо, нити им је
додијао, него тада троје, као једним устима певаху и благосиљаху
говорећи: благословен је Бог отаца наших.
Крст који је натопљен твојом светом крвљу Христе, излива реке
дарова и духовне светлости, и напаја све који му се клањају и који му
са вером певају.
Сада се са јасном вером и љубављу крсту Христовом поклонимо,
јер је смрт и демоне оборио, и духовне ланце покидао, а свима двери
живота до хране непролазне отворио.
Сви који се са љубављу крсту клањају, ограђени су силом његовом
и одгоне и духовне и видиве непријатеље, и чува неповређене све који
крсту певају.
Богородичан: Крст Сина твога даровао нам је силу и моћ пртив
непријатеља, због твоје материнске смелости, којом Богоневесто нападе
противника побеђујемо.
Ини.
Ирмос: Богопротивноје вељеније безаконујушчаго..
Богопротивна заповест безаконога мучитеља, подигла је високи
пламен, али Христос простре на побожне младиће росу духовну;
Зато је Он благословен и највише прослављен.
Помоћу и снагом од Животодавца обуздавао си светитељу жеље
телесне, а срце си управио ка небу певајући силно: ти си благословени
Бог и најславнији.
Учинио си себе као од рода неплеменитог, али си племениту нарав
душе стекао, и бавио се читањем богонадахнутих списа, а сва твоја
жеља је била управљена ка Богу свевидећем, блажени светитељу.
Удостојио се јеси блажени Евдокиме небескога царства, и града
Божијег раја, и непролазне слатке хране праведних, и богатства
неукрадивог и светлости незалазне.
Богородичан: Моли увек Владичице Онога кога си родила, да ме
избави од осуде и робовања страстима, и од патње у безнадежном очају,
и од оних који ме муче, Пречиста и Богоробрадована.
Песма 8.
Ирмос: Јегоже ужасајутсја ангели..
Створитеља и Господа којем се диве ангели и све војске небеске,
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свештеници појте, децо прославите,
величајте Га у све векове.

народи

благословите

и

Видевши подигнут крст који је донео смрт и коме се сада клањамо,
духовне војске демона беже и крију се под земљу, а ми који се крсту
клањамо ми се обнављамо.
Пресветли крст чији је знак у давнини на висини небеској Христос
показао, томе се сада верни побожно клањају, и уздижу га његовим
зрацима обасјани.
Из давнине су пророци истинито проповедали о подножију Христовог
крста, а ми се томе сада истински и са вером клањамо, и од њега
богате дарове примамо.
Богородичан: Син твој и Господ Дјево, је страдањем излио бестрастије
земнима, и због тебе увек обнавља нас, који ти са љубављу певамо, јер
је доброчинитељ.
Ини.
Ирмос: В пешчи отрочестјеј прообразил јеси иногда..
У давнини је Господе пећ са младићима, пра-слика твоје Матере,
јер је и она од неспаљена сачувана од огња који је у њу ушао. Њој
певамо јер се због тебе по свему свету прочула, и величамо је у
све векове.
Помисиливши на огањ страшни, и да пред престо Христов мораш
изаћи, ти си топле капи суза покајања од срца изливао, којима си
Евдокиме побожни пећ страсти погасио.
Поглед своје душе си ка Богу управио, и од њега се ниси одвајао,
него си псаломски кликтао: избави ме заувек из блата Христе мој, и од
страсти смртоносних.
Истрајан у трпљењу и смиреног срца си био, и милостив према
сиромашним и њих си даривао, по природи пун врлина светитељу
свечасни у којима си часно поживео, а сада изливаш чудеса.
Имао си разум обожен, и испуњавао наредбе Господње, волео си
десну стазу, а леве се као разуман и мудар клонио, зато те славимо
светитељу у векове.
Богородичан: Творац Адамов се од твоје свете крви створио и млеком
хранио, Он који храни све што дише, Богородице и Дјево, зато тебе као
Матер Бога славимо.
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Песма 9.
Ирмос: Свјетоносни облак воњже..
Дјева је као светлоносни облак у којем је Владика свију, и као
роса са неба која на руно сиђе; Беспочетни се нас ради оваплотио
и Човек постао, зато њу сви величамо као пречисту Матер Бога
нашега.
Часни крст излива бесмртност и неисцрпну воду нетрулења, и све
који му се клањју, оживљује, очишћује и обнавља, а веће славе и
благодати удостојава све, који певају Исусу на њему прикованом.
Часни крст пружа силу као најсветлије зраке онима који му се са
љубављу и чистом вером клањају, и својим сјајем приводи ка светлости
недоступној и духовној све који Творцу свих певају.
Дрво пресветог крста је освештано твојом часном крвљу преблаги
Речи-Божија, и силом својом обасјава и освештава све који му се
клањају и који теби Господару целог света певају.
Богородичан: Јаче од сунца је свима заблистала благодат, и облаке
невоља и страсти одгони, Дјево, и светлошћу богопознања просветљује
све који тебе са љубављу славе, и непрестано певају Сину твоме као
Господару свега.
Ини.
Ирмос: Безначална Родитеља Син, Бог и Господ..
Беспочетног Родитеља Син, Бог и Господ, од Дјеве се оваплотио а
нама јавио, да просветли помрачене и сабере разбацане, зато тебе,
најопеванију Богородицу величамо.
Желећи да видиш славу Бога нашега, себе си побожним врлинама
украсио, и као свећеносац си у светлу палату ушао, и са ангелима
живиш и сладиш се светлим боговиђењем.
Као јутро и као сунце је твој спомен заблистао, и сва срца у тами
обасјао, јер ти си заиста син светлости и дана постао, богомудри
Евдокиме, зато тебе прослављамо.
Украшен мудрошћу и просветљеног разума, ти си и смирењем своје
срце украсио, а због свога сјајног и узвишеног живота у духовне дворе
си прешао, где нас помињи, Евдокиме, који те славимо.
У дан предпазника који духовну корист доноси, славимо и
светитељу и твој одлазак из овог света, јер си Господњи угодник, и
непостидни делатељ његових заповести, Евдокиме дични.
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Богородичан: Твоје тело је постало станиште Светлости, која цео свет
обасјава, зато те молим ја бедни, Богообрадована: подари ми
Богоневесто светли зрак, ради молитава богомудрог Евдокима.
Светилен из Октоиха.
Слава, светога:
Твој славни спомен као сунце сјаји, и шири зраке чудеса, и свима
обасјава срца који га са вером славе, јер их ти избављаш, трипут
блажени Евдокиме.
И сада, крста
Подобан: Жени услишите..
Предпразник крста цео свет освештава, а војске ангела певају нас
ради Разапетоме, и са нама славе и радују се, па као Давид кличу:
начино си спасење посред земље, Владико.
На стиховњим из Октоиха.
Слава, глас 1.
Како да се не дивимо твојој побожности? Или како да не
похвалимо Евдокиме твој живот равноангелни? Твоју чедност, и твоју
кростост, смирење и тиховање и милостиње непрестане? Јер си свим
врлинама светитељу блажени украшен; зато тебе чека радост неизрецива и царство небеско.
И сада, крста, глас 6.
Пророчка казивања рекоше, о светом дрвету којим ће се Адам
ослободити од смртне клетве, а данас цео свет подигнутом крсту
узноси песму, и моли од Бога богату милост; зато Владико једини по
неизмерној доброти, свима нам буди очишћење, и спаси душе наше.
На литургији
Прокимен, глас 7: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових.
(Пс.115,6)
Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? (Пс.115,3)
Апостол Галатима, зачало 213.
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Алилуја, глас 6: Блажен је човек који се боји Господа, и до његових
заповести држи веома. (Пс.111,1)
Стих: Моћно ће бити на земљи семе његово. (Пс.111,2)
Еванђеље по Матеју, зачало 43.
Причастен: У вечни спомен биће праведник, жалосне се вести неће
бојати. (Пс.111,5-6)
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БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ
ГЛАСОВА
Глас 1. Богородичан:
Опевајмо Марију Дјеву као целог света славу од људи процвалу и
Владику родившу и као небеске двери, као песму бестелесних а украс
вернима, јер се показала као небо и храм Божанства. Она је преграду
непријатељства порушила, мир је увела и царство отворила. Њу имамо
верни као тврђаву, јер имамо за саборца из ње рођенога Господа, зато
се храбри, храбри народе Божији, јер је он победио пртивнике као
Најсилнији.
На стиховње Богородичан:
Гле, испунило се пророчанство Исаије, јер си Дјево родила и после
порођаја као и пре њега остала; Бог је тај који се родио и природу је
променио, али о, Богомати не презри молитве твојих слуга, приношене
у твоме храму, него пошто на својим рукама носиш Милостивога,
смилуј се на слуге твоје, и моли га да спасе душе наше.

Глас 2. Богородичан:
Када је дошла благодат, тада је прошла сенка старога Закона, као
што купина горећи није сагорела, тако си Дјево родила и Дјевом и даље
остала. Уместо стуба огњенога, засијало нам је Сунце правде, уместо
Мојсеја, Хрстос, спасење душа наших.
На стиховње Богородичан:
О, новога ли чуда над свима чудима! Ко је чуо да је мати без
мушкога родила и на својим рукама Сверджитеља целе творевине
носила? Рођенога по вољи Божијој, носиш као детенце Пречиста на
твојим рукама, и имаш код њега материнску слободу, зато немој
престати да се молиш за све који те славе, да се спасу душе наше.
Глас 3. Богородичан:
Како да се не дивимо рађању из тебе Бого-Човека Пречасна? Јер
искуства са мушким ниси имала Најнепорочнија, а родила си без оца
Сина у телу, од Оца рођенога пре свих векова без матере. Никакве
промене није претрпео, ни мешање нити разделивање, него је суштину
обе природе сачувао. Зато Мати Дјеви и Владичице, моли њега да спасе
душе свих, који тебе као Богородицу православно исповедају.
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На стиховње Богородичан:
Вољом Очевом си без семена од Божанског Духа зачела Сина
Божија, од Оца постојећег без матере пре свих векова, ради нас је из
тебе без оца настао, телом си га родила, и као детенце си га млеком
својим хранила, зато не престај молити да се избаве од невоља душе
наше.
Глас 4. Богородичан:
О теби је Богородице богоотац и пророк Давид у песми предсказао
и о узвишености твога Створитеља је рекао: «стаде царица десно од
тебе», и тебе је као Матер и заступницу Живота објавио, јер Бог је
хтео да без оца из тебе као човек постане, да опет обнови онога по
лику његовом, пропалог стастима и да нађе овцу забуделу и у гори
залуталу, да је узме на раме и Оцу принесе и по својој вољи састави
са небеским силама и да спасе свет, Христос који има велику и богату
милост.
На стиховње Богородичан:
Погледај на молења слугу твојих Свенепорочна, и ублажи страшне
нападе на нас, и сваку тугу удаљи од нас, јер само тебе као чврст и
известан бедем имамо, и твоје заступање смо стекли, зато да се не
постидимо Владичице који те призивамо, него похитај на молитву нас
који ти верно кличемо: радуј се Владичице, свима помоћнице, радости
и заклоне и спасење душа наших.
Глас 5. Богородичан:
У Црвеном Мору беше некада описана слика неискусобрачне
невесте: тамо Мојсеј разделитељ воде а овде Гаврило слуга чудеса,
онда дубину пређе неоквашено Израиљ, а сада Христа роди бесемено
Дјева; море по проласку Израиља остаде непроходно а Непорочна по
рађању Емануила остаде непромењена. Ти који јеси остао си исти и
људима се појавио као Човек Боже, смилуј се на нас.
На стиховње Богородичан:
Ти си свечасна Дјево храм и двери и палата и престо Царев, кроз
коју се избавитељ мој Христос Господ уснулима у тами јавио; он је
Сунце правде које хоће да просветли оног кога је по своме лику својом
руком саздао, зато свеопевана, пошто си материнску слободу код њега
стекла, моли непрестано да се спасу душе наше.
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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
покровитељко и спасење душа наших.
Глас 7. Богородичан:
Мимо природе показала си се као Мати Богородице, јер си остала
Дјева изнад речи и разума, и чудо порода твога језик изрећи не може,
јер је чудно то зачеће, о Чиста, и несхватљив је начин рађања, али Бог
где хоће измењује поредак природе. Зато те сви као Матер Божију
знамо и молимо ти се усрдно: моли да се спасу душе наше.
На стиховње Богородичан:
Под твоје окриље Владичице сви ми земнородни притичемо, и
теби кличемо: Богородице узданице наша, избави нас од безбројних
сагрешења, и спаси душе наше.
Глас 8. Богородичан:
Цар небески се из човекољубља на земљи појавио и са људима
поживео. Од чисте Дјеве је тело примио и из ње са примљеним
произашао, једини Син, двострук природом али не и личношћу. Њега
савршеног Бога и савршеног Човека, ваистину проповедамо и веру у
Христа Бога исповедамо. Њега моли Мати безневесна, да се смилује
душама нашим.
На стиховње Богородичан:
Безневесна Дјево која си Бога телом неизрециво зачела, Мати Бога
вишњега, прими свенепорочна молитве слуга твојих и подари свима
очишћење сагрешења, прими сада наше молитве и моли да се сви
спасемо.
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КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ, „И
сада“ ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ
Глас 1.
У недељу увече Богородичан: Небесних чинов радованије..
Пречиста Дјево, ти си небесних чинова радовање а људима моћна
заступница, зато спаси све који ти притичемо, јер на тебе полажемо по
Богу наше надање.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатејшаја свјатих всјех..
Светија си од свих светих сила и чистија од свега на свету Господарице
света, и спаси нас твојим молитвама као блага Родитељко Спаситеља,
од небројених сагрешења и беда.
У понедељак увече Богородичан: Дјево всепјетаја, јуже..
Свеопевана Дјево у теби је Мојсеј пророчким очима видео тајну:
купину која гори а несагорева, као што огањ божанства твоју утробу
Пречиста није спалио, зато те молим као Матер Бога нашега: да свету
измолиш мир и велику милост.
У уторак на јутрењу Богородичан: Блудницу и блуднаго аз..
И блудницу и блудника па и разбојника ја сам превазишао, и гресима
сам већи од цариника и Ниневићана постао. Тешко мени шта ће самном
бити? Како ћу ја бедник муке избегнути? Зато Чиста теби притичем:
смилуј ми се по твом милосрђу, да и мене Син твој спасе као и оне.
У среду увече Богородичан: Радујсја радосте прадједов..
Радуј се радости предака, и весеље апостола и мученика и нас слуга
твојих Дјево покровитељко.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Радујсја Богородице Дјево..
Радуј се Богородице Дјево, радуј се похвало свега света, радуј се
пречиста Мати Божија, благословена.
У петак увече Богородичан:Воистину паче ума чуднаја..
Заиста је изнад разума и чудна узвишеност Порода твога Богоневесто!
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О њему су сви пророци преславно проповедали: о несхватљивом и
неизрецивом зачећу и рађању Свеопевана Онога, који је свет као
милосрдан спасао.
У суботу на јутрењу Богородичан: Радујсја от нас свјатаја..
Радуј се због нас света Богородице Дјево, чисти сасуде целога света,
светило неугасиво и станиште Несместивога, храме необориви! Радуј се,
јер се из тебе родио као Јагње Божије које узима грехе целога света.
Глас 2.
У недељу увече Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свију светији,
као што пророк поји: свети је храм твој и диван у правди.
У понедељак на јутрењу Богородичан: На тја упованије..
У тебе смо Богородице уздање своје положили, и немој да нам надање
пропадне: спаси нас од невоља, Помоћнице свима у невољама, а
намере противника разори, јер си ти наше спасење, Благословена.
У понедељак увече Богородичан: Непроходимаја врата тајно..
Ти си благословена Богородице Дјево као непроходна врата тајно
запечаћена, зато прими наше молитве и принеси их Сину и Богу, да
због тебе спасе душе наше.
У уторак на јутрењу Богородичан: Радујсја Марије Богородице..
Радуј се Маријо Богородице, храме неразрушиви и изнад свега светији,
као што пише пророк: храм је твој свети и диван у правди.
У среду увече Богородичан: Јако плодовита маслина Дјева..
Као родна маслина, Дјева је родила Тебе плод живота, да рађаш плод
свему свету и велику и богату милост.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Все упованије моје на тја..
Сво уздање моје у тебе полажем Мати Божија, а ти ме сачувај под
твојим окриљем.
У петак увече Богородичан: Спаси от бјед раби твоја..
Богородице Дјево, спаси од невоља слуге твоје, јер сви побожни теби
притичемо као необоривом бедему и заштити.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Приидите Матер свјета...
Ходите сви и неућутним песмама прославимо Мајку Светлости, јер је
она родила Спасење наше, и принесимо јој поздрав „Радуј се“ као
јединој родитељки Господара свију који је Бог пре свих векова. Радуј
се јер си опет Еву обновила, радуј се Пречиста Дјево и неискусобрачна.
Глас 3.
У недељу увече Богородичан: Богородице предстатељнице всјех..
Владичице и заступнице свих који те моле, тобом се храбримо и тобом
се хвалимо и у тебе је сво наше уздање, а ти моли Рођенога из тебе за
непотребне слуге твоје.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Свјатопервочистаја...
Ти си света и прва по части похвала небеских чинова, ти си апостолско
појање и пророка испуњење, зато прими Владичице и наше молитве.
У понедељак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице..
Богородице, света међу женама и мати безневесна, моли Онога кога си
родила: Цара и Бога, да нас спасе као Човекољубац.
У уторак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти кроз славословље
појимо: радуј се Дјево Пресвета.
У среду увече Богородичан: Велми согрјешајушча мја..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси..
Навелико сам грешио млада Дјево, а ти ме твојим великим молитвама
избави неумитног пламена, и твојом милошћу упути ме Пречиста на
стазе спасења, материнским твојим молитвама.
У петак увече Богородичан: В женах свјатаја Богородице мати..
Ти си света међу женама, Богородице и Мати безневесна, зато моли
Онога кога си родила: Цара и Бога нашега, да нас спасе као
Човекољубац.
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У суботу на јутрењу Богородичан: Без сјемене зачала јеси от..
Без семена си зачела од Духа Светога, и зато ти у славословљу појимо:
радуј се Пресвета Дјево.
Глас 4.
У недељу увече Богородичан: Радујсја свјета облаче..
Радуј се облаче светлости, радуј се свећниче светли, радуј се сасуде са
маном, радуј се жезле Аронов, радуј се купино несагорива, радуј се
палато, радуј се престоле, радуј се горо света, радуј се уточиште, радуј
се божанска трпезо, радуј се двери тајне, радуј се свима радости.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Богородице всјех Царице..
Богородице и свију Царице, православних похвало, разори нападе
јеретика и посрами им лица, јер се не клањају нити поштују Пречиста,
твоју часну икону.
У понедељак увече Богородичан: Избави нас от нужд наших..
Избави нас од наших невоља, Мати Христа Бога, јер си родила
Створитеља свега, па да ти сви кличемо: радуј се једина заштитинице
душа наших.
У уторак на јутрењу Богородичан: От всјех бјед раби..
Сачувај од свих невоља слуге твоје благословена Богородице, да те
славимо као наду душа наших.
У среду увече Богородичан: Имушче тја Богородице упованије..
Имајући тебе Богородице као уздање и заступницу, напада демона се не
бојимо, јер ћеш спасти душе наше.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Тја стјену стјажахом..
Тебе смо стекли као бедем Богородице Пречиста, и као мирно
пристаниште и утврђење, зато те молим: управи и мене у бури живота.
У петак увече Богородичан: Свјешче неугасимаја престоле..
Ти си Пречиста Владичице као неугасива свећа и престол праведни,
зато моли да се спасу душе наше.
У суботу на јутрењу Богородичан: Једина чистаја и Пречистаја..
Једина Чиста и Пречиста Дјево, ти си Бога безсемено родила, њега
моли да спасе душе наше.
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Глас 5.
У недељу увече Богородичан: Страшно и преславно и велије..
Страшна је, преславна и велика тајна: Невидиви се у утробу сместио и
Мати је после рађања Дјевом остала, а родила је Бога из ње
оваплоћенога. Њему у песми кажимо и са ангелима запевајмо: свети си
Христе Боже наш, који си ради нас Човек постао, зато слава теби.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.
У понедељак увече Богородичан: Утоли бољезни...
Ублажи патње душе моје која много уздише, јер ти сваку сузу са лица
земље бришеш, јер ти страдања од људи одгониш а туге од грешних
уклањаш, тебе смо сви стекли као наду и утврђење, Пресвета Мати и
Дјево.
У уторак на јутрењу Богородичан: Обрадованаја ходатајствуј..
Обрадована, заступај нас твојим молитвама, па измоли душама нашим
много милосрђа и очишћење многих сагрешења, молимо те.
У среду увече Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево и славим..
Ми верни те блаженом називамо Богородице Дјево и славимо те како
доликује, граде непоколебиви, бедеме необориви, тврда заступнице и
уточиште душа наших.
У четвртак на јутрењу Богородичан:
Блажим тја Богородице Дјево јако..
Хвалимо те Богородице Дјево јер из тебе засија сунце правде Христос,
који има велику милост.
У петак увече Богородичан: Тебје молимсја јако..
Теби се молимо као Божијој Матери: моли благословена за спасење
душа наших.
У суботу на јутрењу Богородичан: Оле окајанаја душе!..
Јао бедна душо! Какав ћеш одговор рећи Судији онога часа, када се
поставе престоли на суду и дође Судија са небеса и сиђе са безброј
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ангела? Када седне на суд да пресуди парницу непотребним слугама
налик мени, какав ћеш одговор дати? Шта ћеш тада изнети? Заиста
ништа, јер ти је и разум и тело оскверњено. Зато притеци ка Дјеви и
зови непрестано, да ти богато подари опроштај грехова.
Глас 6.
У недељу увече Богородичан: Архангелски воспојим вјернији..
Запевајмо верни као архангели о небеској палати и дверима уистину
запечаћеним: радуј се јер нам је тобом изникао Христос Спаситељ
свима, животодавац и Бог. Твојом руком обори Владичице мучитеље и
безбожне противнике наше, Пречиста и узданицо Хришћана.
У понедељак на јутрењу Богородичан: Архангелскоје слово..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече Богородичан: Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко би теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него когод моли благодат, прима дарове на корисно
испуњавање молбе.
У уторак на јутрењу Богородичан: Великих дарованиј чистаја..
Ти си се чиста Дјево и Мати удостојила великих дарова, јер си родила
телом једнога од Свете Тројице: Христа животодавца, за спасење душа
наших.
У среду увече Богородичан: Око сердца мојего..
Очи срца мога подижем ка теби Владичице, не презри мали мој
уздисај, у часу када твој Син буде судио свету, буди ми заштита и
помоћница.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Преложеније скорбјашчих..
Богородице свеопевана, ти преобраћаш тужне и исцељујеш болесне,
спаси место ово и народ, јер си ти умирење онима који се боре, а
онима у бури тишина и једина заступница вернима.
У петак увече Богородичан: Молитвами рождшија тја..
Молитвама твоје Родитељке Христе, твојих мученика, апостола, пророка
и светитеља и праведника и свих светих, уснуле слуге твоје упокој.
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У суботу на јутрењу Богородичан:Бога из тебе воплотившагосја..
Препознали смо Бога из тебе Богородице Дјево оваплоћенога, њега
моли за спасење душа наших.
Глас 7.
У недељу увече Богородичан:Јеже радујсја, тебје зовем..
Са ангелом и ми ти кличемо радуј се Богоневесто, и називамо тебе
палатом и дверима и огњеним престолом, и несеченом гором и
купином несагоривом.
У понедељак на јутрењу Богородичан:
Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, умири живот наш јер ти кличемо:
милостиви Господе слава теби.
У понедељак увече Богородичан:
Радујсја, солнца облаче..
Радуј се Владичице, облаче духовнога и неизрецивога Сунца. Радуј се
најсветлија светиљко. Радуј се Пресвета, свећњаче свезлатни, јер се
тобом Ева избавила од клетве, но пошто имаш смелост код добротвора
и Сина твога и Бога, твојом материнском молитвом не росустај да се
молиш Пречиста.
У уторак на јутрењу Богородичан:Свјет Христе, прозјабл јеси..
Као светлост израстао си из Дјеве, и просветлио род човечији, Господе
слава теби.
У среду увече Богородичан: Једину по рождествје пречистују..
Певајмо јединој која је после рађања Пречиста Дјева остала, као Мајки
Бога Речи, говорећи: слава теби.
У четвртак на јутрењу Богородичан: Родилсја јеси от Дјеви..
Неизрециво си рођен од Дјеве Христе, и просветлио си све који су у
тами били, па су ти зато појали: Господе слава теби.
У петак увече Богородичан: Јаже једина невмјестимаго..
Само си ти Несместивога примила и Бога Реч оваплоћенога родила,
зато га моли да спасе душе наше.
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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 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: Гаврилу вјешчавшу..
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се Владика
свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је, рођењем из тебе, ослободио.
Глас 2. Богородичан: Всја паче смисла,..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне Богородице,
кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си се као
Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога, њега моли да спасе
душе наше.
Глас 3. Богородичан: Тја ходатајствовавшују..
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.
Глас 4. Богородичан: Јеже от вјека..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном
јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је првосазданога
васкрсао и од смрти спасао душе наше.

Глас 5. Богородичан: Радујсја, двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне
свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
Глас 6. Богородичан: Благословеннују нарекој..
Ти си благословеном назвао своју Матер и пошао си на страдање
својом вољом, заблистао си на крсту, хтео си да потражиш Адама
говорећи ангелима: радујте се самном јер се нашла изгубљена драхма;
све си мудро устројио Боже наш слава теби.
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Глас 7. Богородичан: Јако нашего воскресенија..
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо свеопевана, и из
понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху спасла,
родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после порода опет
остајеш Дјева.
Глас 8. Богородичан: Иже нас ради рождејсја..
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри све које
си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.
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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
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

а

на

земљи

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
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

а

на

земљи

У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Заченшаја неопаљно огањ...
Огањ божанства си зачела, а ниси спаљена, и безсемено си родила
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Господа извора живота, благодатна Богородице, зато спасавај све који
те величају.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Твоје предстатељство имушче..
Твоје заступање Пречиста имамо, и твојим молитвама од зала се
избављамо, а крстом Сина твога се свуда чувамо, зато те како доликује
сви побожно величамо.
На крају јутрења: Пречистаја Богородице..
Пречиста Богородице, на небу си благословена
прослављена, зато се радуј Невесто неневесна.

а

на

земљи

У петак увече и у суботу на Бог Господ: Гаврилу вјешчавшу...
Са гласом Гаврила који ти је јавио „Радуј се“ оваплотио се Владика
свију, у теби као светом ковчегу, као што рече праведни Давид.
Показала си се шира од небеса, јер си носила Створитеља свога. Слава
Њему који се у тебе уселио, слава Њему који је из тебе дошао, слава
Њему који нас је рођењем из тебе ослободио.
На крају јутрења: Безматерњаго на небеси....
Богородице моли за душе наше Рођенога надразумно и нечувено на
небесима без матере, а Кога си ти на земљи без оца родила.
Глас 2.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Благоутробија сушчи..
Ти си извор милосрђа, зато нас удостоји милости Богородице, погледај
на народ који сагреши и покажи нам увек силу твоју, јер се у тебе
уздамо и као некада Гаврило архистратиг бестелесних сила ти кличемо:
Радуј се.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
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У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску смо поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога многомилостивога.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Божественнаго бихом обшчиници..
Тобом Увекдјево и Богородице постали смо заједничари божанске
природе, јер си ти родила нама Бога оваплоћенога, зато те сви како
доликује побожно величамо.
На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Тебе Богородице величамо и кличемо: радуј се незалазне Светлости
облаче, јер у недрима носиш Господа славе.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Препрослављена јеси Богородице Дјево..
Најславнија си Богородице Дјево па ти певамо: крстом Сина твога је
ад побеђен а смрт умртвљена, умрли устајемо јер смо се живота
удостојили и стару насладу рајску поново примили, зато благодарни
славословимо као моћнога Христа Бога нашега, и јединога
многомилостивога.
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На крају јутрења: Тја величајем Богородице вопијушче..
Величамо тебе Богородице и певамо: Радуј се жезле из којега је Бог
изникао и на дрвету крста смрт погубио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Всја паче смисла..
Кроз све твоје надразумне и кроз све твоје преславне тајне Богородице,
кроз запечаћену чистоту и кроз сачувано девство, показала си се као
Мати без обмане, јер си родила истинитога Бога; њега моли да спасе
душе наше.
На крају јутрења: Мати свјатаја..
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
ако се догоди „Алилуја“ на било ком гласу, говоримо ово:
Апостоли, мученици и пророци, светитељи, преподобни и праведни,
добар сте подвиг имали и веру сачували, зато имате смелост код
Спаситеља, па молимо вас да њега као Бога молите за нас, да се спасу
душе наше.
Помени Господе као благ душе слугу твојих, и опрости им све што у
животу сагрешише, јер нико није безгрешан, само ти који можеш и
преминулима дати покој.
Света Мајко неизрециве Светлости, тебе ангелским песмама хвалимо и
побожно величамо.
Глас 3.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Красотје девства твојего..
Лепоти твога девства и пресветлој чистоти твојој Гаврило се зачудио
и кликтао ти Богородице: Какву достојну похвалу да ти принесем? Како
да те назовем? Збуњен сам и уплашен! Зато како ми је наређено кличем
ти: радуј се благодатна!
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Прибежишче и сила наша..
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Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.
На крају јутрења: Кијждо идјеже спасајетсја..
Ко се где спасава тамо праведно и притиче и које друго постоји такво
уточиште као ти Богородице? Јер ти закриљујеш душе наше.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Жезал сили стјажавшии..
Стекли смо као жезал силе: крст Сина твога Богородице. Њиме рушимо
намере демона, а тебе са љубављу непрестано величамо.
На крају јутрења: Прибежишче и сила наша..
Ти си наше моћно уточиште и сила Богородице, снажна помоћнице
свету, твојим молитвама заклони слуге твоје од сваке невоље, једина
благословена.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Тја ходатајствовавшују..
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Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе
примио Син твој и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас
од пропасти, као Човекољубац.
На крају јутрења: Пророци проповједаша..
Пророци су проповедали, апостоли поучили, мученици исповедили, а
ми поверовали у тебе истиниту Богородицу, зато и величамо твој Пород
Пречиста.
Глас 4.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Воспитавшејсја во храмје..
Васпитаној у храму, у светињи над светињама, и одевеној у веру,
премудрост и безмерно девство, донео је архистратиг Гаврило са неба
овај поздрав: Радуј се! Радуј се благословена, радуј се најславнија,
Господ је са тобом.
На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
К Богородице приљежно ниње..
Ми грешни притецимо усрдно и понизно Богородици, и поклонимо се
са кајањем кличући из дубине душе: Владичице смилуј се и помози
нам, похитај јер страдамо због мноштва сагрешења, немој оставити
слуге твоје као залудне, јер само у тебе имамо надање.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
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На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Слово Отчеје, Христа Бога нашего..
Познали смо Реч Очеву: Христа Бога нашега, који се из тебе оваплотио
Богородице Дјево, једина чиста, једина благословена, зато те у песмама
непрестано величамо.
На крају јутрења: Јако всјех јеси творениј..
Неумемо да те достојно опевамо Богородице, јер си од свих створених
узвишенија, но подари нам твоју милост, молимо те.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Дјево пренепорочнаја..
Дјево најнепорочнија и Мати Христа Бога, оружије је прошло кроз
твоју пресвету душу, када си видела својевољно разапетога Сина твога
и Бога, њега преблагословена не престај да молиш, да подари нама
опроштај грехова.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вошијушче: ти јеси гора..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као гора од које је
неизрециво одсечен камен, а који је врата адова развалио.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јеже от вјека утајеноје..
Оно што је од постања било сакривено и ангелима недоступна тајна:
тобом се Богородице свима на земљи појавио Бог, у несливеном јединству оваплоћен, крст је због нас примио, и њиме је провосазданога
васкрсао и од смрти сапасао душе наше.
На крају јутрења:
Тја величајем Богородице вопијушче: ти јеси купина..
Величамо тебе Богородице и кличемо: ти си као несагорива купина
коју је Мојсеј видео, а у њој као пламен огањ Божанства.
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Глас 5.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Со ангели небеснаја, с человјеки..
Небеса са ангелима, а земља са људима, радосним гласом кличе ти
Богородице: радуј се двери шира од небеса, радуј се једина земнима
спасење, радуј се Чиста и обрадована јер си родила Бога оваплоћенога.
На крају јутрења:От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Скориј твој покров..
Твоју брзу заштиту, помоћ и милост покажи слугама твојим Пречиста,
и укроти валове мојих сујетних помиси, па подигну моју палу душу
Богородице, јер знам Дјево знам, да можеш све што хоћеш.
На крају јутрења:Мати Божија пресвјатаја..
Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Странноје Дјеви таинство..
Чудна и спасоносна тајна Дјеве се целом свету показала, јер си се из
ње родио без семена и телом појавио без трулења, Господе, радости
свима слава теби.
На крају јутрења: Мати Божија пресвјатаја..
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Мати Божија Пресвета и стено хришћана, избави народ твој који ти
усрдно кличе: успротиви се срамним и гордим помислима, да ти
кличемо: радуј се Увекдјево.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Крестом Сина твојего..
Крстом Сина твога Богоблагодатна сва је идолска обмана порушена, а
сила демона поражена, зато ти ми верни како доликује појимо,
благосиљамо и као истиниту Богородицу исповедамо и величамо.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Радујсја двере Господња..
Радуј се непролазна као двери Господње, радуј се бедеме и заклоне
свих који ти притичу, радуј се пристаниште без буре и неискусобрачна,
јер си телом родила Створитеља твога и Бога, и неросустај у молитви,
за све који ти поје, и клањају се твоме Породу.
На крају јутрења: От Дјеви возсијавиј миру..
Из Дјеве си заблистао свету Христе Боже, и њоме си нас синовима
светлости показао, зато се смилуј на нас.
Глас 6.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Начало спасенија..
Почетак спасења била је Гаврилова вест Дјеви, када је чула „Радуј се“
и није побегла од поздрава, нити росумњала као у сенци Сара, него је
овако ракла: ево слушкиње господње, нека ми буде по речи твојој.
На крају јутрења:Архангелскоје слово пријала..
Примила си архангелове речи и постала као херувимски престо, а на
рукама си носила Богородице Надање душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Упованије мира, благаја Богородице..
Узданицо целог света, блага Богородице Дјево, молимо твоје једино и
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моћно заступање: смилуј се на народ беспомоћни, и моли милостивога
Бога, да избави душе наше од сваке невоље, једина благословена.
На крају јутрења:Никтоже притекајај к тебје..
Нико ко је теби притекао није од тебе посрамљен отишао, Пречиста
Богородице Дјево, него ко год моли благодат, тај и прима дар, ако моли
за добро.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви
Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја
опроштај грехова.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Свјатаја Владичице, чистаја Бога..
Света Владичице, чиста Мати Христа Бога нашега, ти си неизрециво
родила свима Створитеља, његову доброту моли са светим апостолима,
да нас избави о страсти и да нам опроштај грехова подари.
На крају јутрења:Великих дарованиј, чистаја..
Ти си се чиста Дјево Богомати удостојила великих дарова, јер си телом
родила једнога од Тројице: Христа Животодавца за спасење душа
наших.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Богородице Дјево, моли Сина твојего..
Богородице Дјево, моли Сина твога, Христа Бога нашега, својевољно на
крсту прикованога, да свет ослободи од обмане и смилује се на душе
наше.
На крају јутрења:Прежде вјек от Отца..
Пре свих векова од Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
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си у последња времена оваплоћенога од твоје чисте крви Богородитељко али без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја опроштај
грехова.
У петак увече и у суботу на Бог Господ: Предповјествујет Гедеон..
Гедеон је унапред предсказао зачеће и Давид говори о твоме Породу
Богородице, јер је Бог-Реч сишао као роса на руно у твоју утробу, и
изникла си Благодатна безсемено земљо света свету спасење: Христа
Бога нашега.
На крају јутрења:
Пре свих векова од
си у последња
Богородитељко али
опроштај грехова.

Прежде вјек от Отца..
Оца без матере рођеног Сина и Реч Божију, родила
времена оваплоћенога од твоје чисте крви
без мушкарца; њега моли да нам подари пре краја

Глас 7.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Богородице Дјево несквернаја..
Богородице Дјево неокаљана, моли твога Сина са горњим силама, да
нам пре краја подари опроштај сагрешења, свима који те верно
прослављају.
На крају јутрења: Превозшла јеси сили..
Благословена Богородице, ти си превазишла небеске силе јер си се
показала као божански храм, када си родила Христа Спаситеља душа
наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Радујсја, тебје приводим..
Радуј се Богородице, тебе узимам за заштиту, а ти си се показала виша
од ангела, јер си Бога родила.
На крају јутрења:Умири молитвами Богородици..
Ради молитава Богородице, подари мир нама који ти кличемо:
милостиви Господе, слава теби.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
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Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, испуњење је пророка и Закона, зато
познавши тебе Богородице славимо те и побожно величамо.
На крају јутрења:Плод чрева твојего Богоневесто..
Плод утробе твоје Богоневесто, људима се показао као посредник
спасења, зато тебе Богородицу срцем и устима верни славимо и
величамо.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Распеншагосја за ни..
Разапетога за нас Христа Бога који је оборио моћ смрти, непрестано
моли Богородице Дјево, да спасе душе наше.
На крају јутрења:Избави, Богородице, от..
Богородице избави нас од грехова који су нас поробили, јер ми верни
друге наде немамо осим тебе и Бога којега си ти родила.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Јако нашего воскресенија...
Ти си ризница нашег васкрсења, у тебе се надамо Свеопевана, и из
понора и дубине сагрешења изведи ме, јер си ти покорене греху спасла,
родивши Спасење наше, ти си и пре рађања Дјева и после порода опет
остајеш Дјева.
На крају јутрења:Радујсја, невмјестимаго в..
Радуј се јер си Несместивога на небесима примила у своју утробу, радуј
се Дјево проповеди пророка, јер је из тебе заблистао Емануил, радуј се
Мати Христа Бога.
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Глас 8.
У недељу увече и у понедељак на Бог Господ:
Радујсја, ангелом радост..
Радуј се јер си од ангела светску радост примила, радуј се јер си
Творца твога и Господа родила, радуј се јер си се удостојила постати
Мати Божија.
На крају јутрења:Радујсја, врата Царја..
Радуј се јер си као врата Цара славе, кроз која је само Вишњи прошао,
и једино та запечаћена сачувао, за спасење душа наших.
У понедељак увече и у уторак на Бог Господ:
Недвижимоје утвержденије вјери..
Она је непоколебиво утврђење вере, и часни дар душама нашим, зато
Богородицу у песмама величајмо верни: радуј се јер си камен живота
у своју утробу примила, радуј се целог света надање, и тужних заступнице, радуј се Невесто неневесна.
На крају јутрења:Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
У уторак увече и у среду на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У среду увече и у четвртак на Бог Господ:
Мисленнаја врата жизни..
Ти си као духовна врата живота Пречиста Богородице, зато све који ти
са вером притичу избави од невоља, да славимо пресвети Пород твој за
спасење душа наших.
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На крају јутрења: Дјево пречистаја, спаси ни..
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
У четвртак увече и у петак на Бог Господ:
Агнца и Пастирја, и Спаса мира.
Гледајући Родитељка твоја тебе на крсту као Јагњета и Пастира и
Спаситеља света плачући говораше: свет се радује јер добија
избављење, а моја душа гори гледајући твоје распеће које због свију
трпиш Сине и Боже мој.
На крају јутрења:Плод чрева твојего, Пречистаја..
Плод утробе твоје Пречиста, је испуњење пророка и и закона, тако тебе
Богородицу познасмо и славимо и побожно величамо.
У петак увече и у суботу на Бог Господ:
Иже нас ради...
Ти који си се ради нас родио из Дјеве и распеће претрпео, као Благ си
смрћу смрт уништио а васкрсење као Бог показао, не презри све које
си твојом руком саздао и покажи твоје човекољубље Милостиви, прими
родитељку твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси Спаситељу
очајни народ наш.
На крају јутрења:
Дјево Пречиста спаси нас твојим молитвама и покрени за нас срце
материнско Сину твоме и Богу нашем.
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Месеца јула 11. дан ............................................................................................ 9 1
Спомен свете и прехвалне мученице Ефимије;
Спомен упокојења блажене књегиње руске Олге
Месеца јула 12. дан .......................................................................................... 106
Празник иконе Богородице „Тројеручице“;
Спомен светих мученика Прокла и Иларија;
Спомен преподобног оца нашег Михаила из Малеје
(служба преподобнима писана иза службе Тројеручице)
Овог месеца јула 12. дан ............................................................................... 120
Служба светих мученика Прокла и Иларија и
преподобног оца нашег Михаила из Малеје
Месеца јула 13. дан .......................................................................................... 132
Спомен сабора светог архангела Гаврила;
Спомен преподобног оца нешег Стефана Саваита.
Месеца јула 14. дан .......................................................................................... 144
Спомен светог апостола Акиле
Месеца јула 15. дан .......................................................................................... 149
Спомен светих мученика Кирика и Јулите;
Месеца јула 16. дан .......................................................................................... 157
Спомен светог свештеномученика Атиногена и десет његових
ученика;
Спомен светих отаца шест васељенских сабора
(њихова служба је писана иза службе светог Атиногена)
Спомен отаца првих шест васељенских сабора
(служба светога који је тога дана по реду пева се на повечерју)
Месеца јула 17. дан .......................................................................................... 177
Спомен свете великомученице Марине
Месеца јула 18. дан .......................................................................................... 185
Спомен светог мученика Јакинта из Амастриде;
Спомен светог мученика Емилијана
Месеца јула 19. дан .......................................................................................... 191
Спомен светог деспота Стефана Лазаревића;
Спомен свете царице Милице, у монаштву Евгеније
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Спомен преподобне матере наше Макрине, сестре Василија
Великог;
Спомен преподобног оца нашег Дија;
(служба светој Макрини и светом Дију писана иза служби светих
Стефана и Милице)
Овог месеца јула 19. дан ............................................................................... 203
Спомен преподобне матере наше Евгеније, у миру царице српске
Милице
Овога месеца јула 19. дан ............................................................................. 213
Служба преподобној Макрини, сестри Василија Великог
Месеца јула 20. дан .......................................................................................... 224
Спомен светог и славног пророка Илије
Месеца јула 21. дан .......................................................................................... 246
Спомен светих отаца Симеона, Христа ради јуродивог и Јована
саиспосника његовог;
Спомен светог пророка Језекиља
Месеца јула 22. дан .......................................................................................... 255
Спомен свете равноапостолне мироносице Марије Магдалине;
Спомен преноса моштију свештеномученика Фоке
Месеца јула 23. дан .......................................................................................... 268
Спомен светих мученика Трофима, Теофила и других са њима
пострадалих
Месеца јула 24. дан .......................................................................................... 274
Спомен свете мученице Христине
Месеца јула 25. дан .......................................................................................... 283
Спомен уснућа свете Ане, матере Пресвете Богородице;
Спомен светих жена Олимпијаде и Евпраксије;
Спомен светих свештеномученика кулен-вакуфских
протопрезвитеру Вукосаву и презвитеру Родољубу
(њихова служба иза свете Ане)
Овога месеца јула 25. дан ............................................................................. 296
Служба светих свештеномученика кулен-вакуфских протопрезвитеру
Вукосаву и презвитеру Родољубу
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Месеца јула 26. дан .......................................................................................... 303
Спомен светог свештеномученика Ермолаја и осталих са њиме
Месеца јула 27. дан .......................................................................................... 309
Спомен светог Пантелејмона, великомученика и исцелитеља
Месеца јула 28. дан .......................................................................................... 319
Спомен светих апостола и ђакона: Прохора, Никанора,
Тимона и Пармена
Месеца јула 29. дан .......................................................................................... 324
Спомен светог мученика Калиника
Месеца јула 30. дан .......................................................................................... 330
Спомен преподобне матере наше Ангелине деспотице српске;
Спомен светих апостола Силе и Силуана и других са њима
(Служба светим апостолима писана иза службе преподобне
Ангелине)
Служба преподобној Ангелини ..................................................................... 330
Овог месеца јула 30. дан ............................................................................... 346
Служба и светим апостолима Сили и Силуану у другима
Месеца јула 31. дан .......................................................................................... 352
Предпразник јављања часног и животворног Крста Господњег;
Спомен светог и праведног Евдокима
БОГОРОДИЧНИ ВАСКРСНИ НА ОСАМ ГЛАСОВА ............................ 364
БОГОРОДИЧНИ ОСАМ ГЛАСОВА ............................................................. 367
КОЈИ СЕ ПЕВАЈУ КАДА ИМА „Слава“ СВЕТИ У МИНЕЈУ, „И сада“
ПО ГЛАСУ УЗИМАМО ОВЕ
ОТПУСТИТЕЉНИ ВАСКРСНИ ОСАМ ГЛАСОВА
БОГОРОДИЧНИ ................................................................................................. 375
БОГОРОДИЧНИ ОТПУСТИТЕЉНИ .......................................................... 377
после тропара светих, који се певају сваког дана током године
на вечерњу и на Бог Господ на јутрењу и опет на крају јутрења
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