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Мцcа феvруaріа въ ѕ7-й дeнь.
С™aгw nц7A нaшегw и3 равноапcла фHтіа,
патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.* 1 * 2
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на д7, глaсъ №.

С

Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

™и1телz гDнz, восхвалsемъ тS, патріaрхwвъ слaву, хrт0вы цRкве
вели1каго предстaтелz и3 свётлаго, сщ7eннэйшій фHтіе: твои1ми u5бо

џ§е мlтвами покрывaй нaсъ, чcтвyющихъ пaмzть твою2.

В

ъ нбcныхъ селeніихъ въ весeліи њбитaz, и3 со ѓгGлы, џ§е, предстоS
дерзновeннw пrт0лу гDню, и5же на земли2, совершaющымъ пaмzть

твою2, прегрэшeній разрэшeнію и3 страстeй, даровaтисz моли2.

Ч

и1стому твоемY с®цу, бжcтвеннагw д¦а просвэти1тельными зарsми

њзари1вшусz

богaтнw,

требlжeнне

бGогlг0ливе,

свэтови1денъ

вои1стинну бhлъ є3си2, и3 є3ресeй темнотY лю1тую бжcтвенною блгdтію
разгнaлъ є3си2.

С

ъ нбcными ѓгGлы нhнэ сочислeнъ бhлъ є3си2, и3 предстоS трbцэ с™ёй,
требlжeнне, сію2 м0лиши њ нaсъ, вёрою почитaющихъ твою2

всечcтнyю пaмzть, и3 лю1тыхъ просsщихъ и3збавлeніz.

П

Слaва, глaсъ }:

ріиди1те вси2 вёрніи, с™и1телz и3 дрyга гDнz, фHтіа пречyднаго,

бlгочcтнw восхвaлимъ: т0й бо ґпcльскагw ўчeніz бhвъ и3сп0лненъ, и3

с™aгw д¦а жили1ще добродётельнымъ житіeмъ kви1всz, t соб0рныz цRкве
1* Службу светом Фотију, патријарху Константинопољском, сачинио је и у Цариграду издао митрополит
Ставропољски Константин Типалдос 1848. године (Κωνσταντίνος Τυπάλδος‐Ιακωβάτος: ΙΕΡΆ ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ
ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΊΟΙΣ ΠΑΤΡΌΣ ΗΜΏΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΌΛΟΝ ΦΩΤΊΟΥ, ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΎ. Κωνσταντινούπολις: Πατρ. Τυπογραφείο, 1848), пет година након што је на острву
Халки основано богословско училиште и обновљена ставропигијална обитељ Свете Тројице, чији настанак
древно црквено предање везује управо за светог Фотија Цариградског. Следеће 1849. године ова је служба
објављена и у црквено‐словенском преводу бугарског јеромонаха Неофита Рилског, наставника
„словенскога језика“ у истој школи. Видети изворнике на крају овог текста.
2* Црквено‐словенски текст службе је преузет са сајта Ортлиб, и упоређен са текстом (цсл ортографија без
апострофа) издања: „Служба Светом Фотију Цариградском“, стр. 7‐26, издање: Истина – издавачка
установа Епархије Далматинске, Шибеник – Београд 2005. године. Текст је и од нас минимално подвргнут
грматичкој и другој редакцији.
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догмaт
тами в0ллки tгнAA, и3 праввослaвную вёру сввётлw ў
ўzсни1въ, ст0лпъ
показaaсz и3 бlггочcтіz пооб0рникъ: тёмъ и3 по смeрт
ти предстооS ближaее хrтY,
непрест
тaннw м00литсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нh
hнэ, прaз
здника.

Н стіх0вннэ стіхи6ры,
На
р глaсъ в7.
Поd: Д00ме є3vфррafовъ:
Грz
zди2 нhнэ вёрныхъъ собрaніе бжcтвенн
ное, восхввaлимъ ўсeрднw веели1каго
сщ7еннооначaльниика цRк0внаго фHт
тіа.
Стjхъ: Ўст
тA мо‰ возгlг0лютъ прем
мdрость, [и3 поучeнніе с®ца моегw2
рaзумъъ].* 3
ви1лсz є3си2 t м™
™рнихъ пелeнъ њсщ7
щ7eнъ сосyддъ, бGон0се џ§е нaaшъ, и3

Kд0мъ всес™aгw д¦¦а.

Стjхъ: Ўст
тA првdнагw
w поучaт
тсz премdрости,
о
[и3 љзhкъ є3гw2 возгllг0летъ
сyдъ].* 4

П
С

Bсни теебЁ провоозглашaет
тъ твоS nби1
n тель, бGомyдрее, сіHна н0вагw:
н

ю4же сохранsй твои1ми ко гDу всегдAA мlтвам
ми.

Слaва, гллaсъ в7:

™и1телей бжcтвенное ўкрашeніе, фHтіе џ§е
џ
приснопaмzтн
не, по
и4мени твоемY,
т
т
тaкw
и3 житіE
ж
твооE: жи1зньь твоS сллaвна, и3 ўспeніе
ў

со с™h
hми: моли1сz u5бо њ душaххъ нaшихъ.

И# нh
hнэ, прaз
здника.

Тропaрь, глaссъ д7:
Ћк
кw ґпcлwввъ є3динонрaвный, * и3 вселлeнныz ўчи1
ў тель, * вLку всёхъ,
фHтіее моли2: * ми1ръ вселeннэйй даровaт
ти, * и3 душaмъ нaшымъъ вeлію
млcть.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
п
.
И tпyстъъ.
И#

3
4

* Пс. 48,44.
* Пс. 36,330.
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На вели1цэй вечeрни.
По предначинaтельномъ pалмЁ стіхосл0вимъ: Бlжeнъ мyжъ:
На ГDи, воз€вaхъ: постaвимъ стіхHвъ }, и3 поeмъ стіхи6ры подHбны
прaздника G, и3 с™aгw є7, глaсъ в7.
Поd: Е#гдA t дрeва:
гдA мановeніемъ бжcтвеннымъ, вeлій цRкве хrт0вы постaвленъ бhлъ

Е#є3си2 пaстырь, и3 є4реси низложи1лъ є3си2 гордhню, и3з8wбличи1въ же є4же

въ сmмв0лэ приложeніе, тогдA собрaніе вёрныхъ восплескA рукaми, рaдостію
вопію1ще: слaва тебЁ трbце прес™az, слaва тебЁ трbце є3диносyщнаz.
гдA t беззак0нныхъ судeй, џ§е, непрaведнw tгнaлсz є3си2 t твоегw2

Е#стaда,

мyдре

фHтіе

пречyдне,

и3

вои1стинну

превeлій,

с™и1телю

всеизрsдне и3 дрyже гDень, тогдA почуди1шасz терпёнію твоемY, ќжасомъ
и3 содрогнyтіемъ* 5 с®ца вси2 правослaвніи: взsтсz, гlг0люще, t среды2 нhнэ
првdный.
гдA ўснyлъ є3си2 сщ7eннw с™ы6мъ подобaющимъ сн0мъ, фHтіе слaвне,

Е#тогдA

бGосл0вwвъ тS соб0ри препроводи1ша, ћкw тёхъ твeрдагw

поб0рника, и3 вси2 ѓгGльстіи чи1ни возрaдовашасz въ восхождeніи твоeмъ:
тогдA и3 трbца с™az, њ нeйже крёпкw подвизaлсz є3си2, слaвы тS вэнцы6
ўвэнчA.
И$ны стіхи6ры, глaсъ д7.

Б

цRкве

Поd: Ћкw д0блz:
лгdти nргaнъ, цэвни1цу д¦а, ст0лпъ непоколеби1мый бжcтвенныz
вёры, правослaвіz поб0рника, вели1каго ўчи1телz, с™и1телz слaвнаго,
ўтверждeніе,

свэтлёйшаго

храб0рника

гDнz,

пэснопёніи

восхвaлимъ бжcтвеннэ с™ёйшаго фHтіа.
гнедухновeннаго

Nбжcтвеннаго

ри1тора,

вселeнныz

предсэдaтелz,

ўчи1телz,

ґрхіерeа

кwнстантіноп0лz

величaйшаго,

пaстырz

всеизрsднаго цRкве хrт0вы, свэтлёйшаго фHтіа, воспои1мъ правослaвніи
вси2 є3диноглaснw сщ7eнными пэснопёніи, патріaрхwвъ первопrт0льнаго.
* или: со трeпетомъ.
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Б

еззак0ннымъ повелёніемъ tгнaнъ бhлъ є3си2 t стaда твоегw2,
ск0рбемъ и3 мyкамъ причасти1лсz є3си2 њ вёрэ, слaвне, твердёйшій

фHтіе, їерaрше свётлый, цRкве ўтверждeніе, ст0лпе непоколеби1мый:
тёмже

вси1

тz

почитaемъ

ўсeрднw,

ћкw

ўчи1телz

правослaвіz, приснопaмzтне.* 6

П

и3

таи1нника

Слaва, глaсъ ѕ7:

рпdбне требlжeнне, с™ёйшій џ§е, пaстырю д0брый, и3 началопaстырz
хrтA

ўченичE,

положи1вый

дyшу

за џвцы:

сaмъ

и3 нhнэ,

всехвaльне сщ7eннэйшій фHтіе, и3спроси2 мlтвами твои1ми даровaти нaмъ
вeлію млcть.

И# нhнэ, прaздника.

Вх0дъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz [три2].
При1тчей чтeніе [главы6 ‹, G, }].

П

aмzть првdнагw съ похвалaми, и3 блгcвeніе гDне на главЁ є3гw2.

Бlжeнъ чlвёкъ, и4же њбрёте премdрость, и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ
рaзумъ.

Лyчше

бо

сію2

куповaти,

нeжели

злaта

и3

сребрA

сокрHвища. ЧCтнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же чcтн0е
недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй и3 лёта животA въ десни1цэ є3S, въ
шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ
же и3 млcть на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менE, q ч†да, чcтн†z бо
рекY: и3 бlжeнъ чlвёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2 и3сх0ди
животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3
предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ чlвёчєскимъ: ћкw ѓзъ, премdрость,
ўстр0ихъ совётъ, и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3
ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2,
и4щущіи

же

менE

њбрsщутъ

блгdть.

Разумёйте

u5бо

неѕл0бивіи

ковaрство, ненакaзанніи же прилагaйте с®цA. Послyшайте менE и3 пaки,
чcтнaz бо рекY, и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz: ћкw и4стинэ поучи1тсz
гортaнь м0й, мє1рзки же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2
гlг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰

* како ова стихира испада вишак, може се певати (ако се хоће) на Литији на своме месту према гласу, тј.
као трећа.

6

С™aгw nц7A нaшегw фHтіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.

~5~

пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научy бо
вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 д7, ѕ7, з7, в7].

охвалsему првdнику, возвеселsтсz лю1діе: безсмeртіе бо є4сть
пaмzть є3гw2, ћкw t гDа познавaетсz и3 t чlвBкъ: и3 ўг0дна
гDеви душA є3гw2. Возлюби1те u5бо, q мyжіе, мyдрость, и3

поживетE: восхощи1те є3S, и3 накaзани бyдете: начaло бо є3S любы2 и3
соблюдeніе зак0на. Почти1те премdрость, да во вёки цrтвуете. ВозвэщY
вaмъ и3 не скрhю t вaсъ т†инъ б9іихъ: ћкw т0й мyдрости настaвникъ
є4сть, и3 мyдрыхъ и3спрaвитель, и3 всsкому смhслу и3 дёлу хитрeцъ. И#
всBмъ смhслwмъ научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй д¦ъ разyменъ и3 с™ъ,
и3 сіsніе свёта присносyщнагw, и3 џбразъ бlгости б9іz. ТA дрyги б9іz и3
прbр0ки ўстроsетъ: бlголёпнэйши же є4сть сlнца и3 пaче всsкагw
сотворeніz

ѕвёздъ:

свёту

сосуждaема,

њбрэтaетсz

пeрвэйши.

ТA

ўгождaющыz є4й t болёзней и3збaви, и3 настaви на стєзи2 пр†выz: дадE
и5мъ рaзумъ и3мёти с™ъ, и3 сохрани2 | t ловsщихъ, и3 п0двигъ крёпокъ
подадE и5мъ, да разумёютъ вси2, ћкw си1льнэе всегw2 є4сть бlгочcтіе: и3
никогдaже прем0жетъ ѕл0ба мyдрости, нижE прeйдетъ ѕлы6z њбличaz
сyдъ.

Рек0ша

же

въ

себЁ,

помhсливше

непрaведнw:

наси1льствуемъ

првdному, и3 не пощади1мъ прпdбства є3гw2, ни ўсрами1мсz сэди1нъ стaрости
многолётны, бyдетъ бо нaмъ крёпость зак0нъ: и3 ўлови1мъ првdнаго, ћкw
неуг0денъ нaмъ є4сть, и3 проти1витсz дэлHмъ нaшымъ, и3 пон0ситъ нaмъ
tпадeніе зак0на, и3 њбличaетъ нaмъ согрэшє1ніz наказaніz нaшегw:
возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3 џтрока гDнz себE и3менyетъ.
Бhсть нaмъ на њбличeніе помышлeній нaшихъ, и3 тsжекъ нaмъ є4сть, и3
ви1димь, ћкw непод0бно и3ны6мъ житіE є3гw2, и3 и3змэнє1ны стєзи2 є3гw2. Въ
поругaніе вмэни1хомсz є3мY: и3 ўдалsетсz t путeй нaшихъ, ћкw t
нечист0тъ, и3 бlжи1тъ послBднzz првdныхъ. Ўви1димъ u5бо, ѓще словесA
є3гw2 и4стинна сyть: и3скyсимъ, ±же сбывaютсz є3мY. Ругaніемъ и3 мyкою
и3стsжемъ є3го2, да разумёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3скyсимъ безѕл0бство
є3гw2: смeртію без8wбрaзною њсyдимъ є3го2: бyдетъ бо посэщeніе t словeсъ
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є3гw2. Сі‰ помhслиша, и3 прельсти1шасz: њслэпи1 бо | ѕл0ба и4хъ, и3 не
разумёша т†инъ б9іихъ, и3 не разсуди1ша, ћкw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ,
животA и3мёzй и3 смeрти влaсть, и3 сп7сazй во врeмz ск0рби, и3 и3збавлszй
t всsкагw ѕлA: щeдръ и3 млcтивъ, и3 даS прпdбнымъ свои6мъ блгdть, и3 своeю
мhшцею гHрдымъ противлszсz.
Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 ‹, ѕ7 и3 f7].
стA првdнагw кaплютъ премdрость: ўстнё же мужeй мyдрыхъ

Ў

вёдzтъ блгdть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премdрости, прaвда же
и3збавлsетъ и5хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не

поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ
свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ првdнымъ всегдA, и3 t гDа
њбрsщутъ блгdть и3 слaву. Љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ с®цэ и4хъ
почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь преподHбнаz с®цA, пріsтни же є3мY вси2
непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw:
постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5, и3 ўд0бь ќзритсz
t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй, не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди,
вск0рэ без8 печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи,
и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ бlгопріeмнэ. Мyдрости никогдaже
њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5,
и3 поискaхъ t ю4ности моеS: и3 взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw
всёхъ

вLка

возлюби2

ю5.

Таи1бница

бо

є4сть

б9іz

хи1трости

и3

њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S сyть добродётєли: цэломyдрію же
и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть
въ житіи2 чlвёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть
дрє1внzz и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: свёсть и3зви6тіz словeсъ и3
разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ
и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть бlгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3
бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3
помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 с®ца моегw2: б9е nц7є1въ и3 гDи млcти,
сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый чlвёка,
да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2 и3 да ўправлsетъ мjръ въ прпdбіи

С™aгw nц7A нaшегw фHтіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.
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и3 прaвдэ: дaждь ми2 твои1хъ пrт0лwвъ присэдsщую премdрость: и3 не tлучи2
менE t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й и3 сhнъ рабhни твоеS.
Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2 и3 t пrт0ла слaвы твоеS, да
сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть пред8 тоб0ю: и3
настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS во слaвэ своeй. Помышлє1ніz
бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.
На літjи стіхи6ры, самогл†сны. Глaсъ №:

В

есели1сz њ гDэ грaде кwнстантjновъ, и3 всsкій грaде и3 џстрове и3

страно2, въ чcтнёй пaмzти џбщагw пастыреначaльника, и3 соб0рныz

цRкве свэти1льника и3 ўчи1телz, фHтіа требlжeннаго: т0й бо є3щE жи1въ
сhй вельми2 подвизaсz њ вёрэ є3ђльстэй, и3 нhнэ на нб7сёхъ воспріeмлетъ
трудHвъ свои1хъ пHчести чcтны6z, молsсz непрестaннw хrтY бGу њ душaхъ
нaшихъ.

Т

Глaсъ в7:

ебE вели1каго ґрхіерeа и3 пaстырz, неѕл0биваго и3 прпdбнаго, бlгочcтіz

проповёдника, nгнедохновeннаz ўстA д¦а, восхвалsюще люб0вію,

м0лимъ: преподaждь нaмъ t твои1хъ мlтвъ, џ§е, въ возмeздіе душaмъ
нaшымъ.

Глaсъ ѕ7:

Ч

lвёче б9ій, и3 вёрный ўг0дниче, служи1телю гDень, мyжу желaній,

сосyде и3збрaнный, ст0лпе и3 ўтверждeніе цRкве, цrтвіz наслёдниче,

не премолчи2, вопіS за ны2 ко гDу.

Слaва, глaсъ т0йже:

Б

lгjй рaбе и3 вёрный, бlгjй дёлателю віногрaда хrт0ва, ты2 и3 тzготY

дневнyю понeслъ є3си2, ты2 и3 дaнный тебЁ талaнтъ ўмн0жилъ є3си2,

и3 по тебЁ пришeдшымъ не позави1дэлъ є3си2. тёмъ вратA тебЁ небє1снаz
tверз0шасz: вни1ди въ рaдость гDа твоегw2: и3 моли2 њ нaсъ, џ§е с™ёйшій.
И# нhнэ, прaздника.
На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7.

Р

Поd: Рaдуйсz п0стникwвъ:
aдуйсz, с™и1телю хrт0въ: рaдуйсz, nц7є1въ свётлаz похвало2: и4[же]
дэsніемъ

и3

видёніемъ

ўкрашeнный

свётлw,

добродётелей

бжcтвенныхъ сокр0вищствованіе: кр0тости жили1ще, мlтвы nби1телище

Мцcа феvруaріа въ ѕ7-й дeнь
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непрестaнныz, премdрости сокр0вище, смирeніz крaснаz nби1тель, сlнце
разсуждeніz, ми1ра хрaме, сугyбыz любвE д0ме, ћже къ бGу и3 къ
бли1жнему: хrтA ўмоли2 даровaти мjру вeлію млcть.
Стjхъ: ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, [и3 поучeніе с®ца моегw2
рaзумъ].* 7

Р

aдуйсz, с™и1телей прaвило, и3 ўчи1телей предстaтелю слaвный, ўстA
бGосл0вwвъ цRкве хrт0вы, свётлый сл0вомъ и3 догмaтами, пaстырю

досточyдный, ґпcлwвъ є3динонрaвный, доброгlг0ливый љзhче, всsкую є4ресь
посэцaющій

ћкоже

мeчь

nстрёйшій

и3

nбоюдуo1стрый,

nргaне

сладковэщaнный, ќме нбcный, цRк0вный ст0лпе, вёрныхъ ўтверждeніе:
хrтA моли2, низпослaти душaмъ нaшымъ вeлію млcть.
Стjхъ: ЎстA првdнагw поучaтсz премdрости, [и3 љзhкъ є3гw2 возгlг0летъ
сyдъ].* 8

Р

aдуйсz, патріaрхwвъ красото2: рaдуйсz, всёхъ сщ7eнникwвъ похвало2:
догмaтwвъ и3ст0чниче бжcтвенный, цRкве твeрдый ст0лпе же и3

њсновaніе непреврaтное, прaвило и3звёстнэйшее, тайнопи1сче премdрэйшій,
фHтіе џ§е, и4стины ўтверждeніе, свэтлёйшій храб0рниче и3 правослaвный,
чlвёче нбcный, земнhй ѓгGле, правослaвныхъ слaво, хrтA не престaй
моли1ти њ всёхъ восхвалsющихъ тS.
Слaва, глaсъ д7:

П

одобaше цrтвующему грaду и3 фHтіемъ хвали1тисz ґрхіерeемъ,
ћкоже нёкоею ќтварію цrкою и3 свэтлоглaсною труб0ю, вс‰

њглашaющь* 9 концы2 сп7си1тельными догм†ты, и3 всёхъ собирaющею къ
совокуплeнію пёсней бGолёпныхъ, къ немyже возопіи1мъ: свэтосл0ве и3
свэтоимени1те,* 10 хrтA бGа моли2, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, прaздника.
* Пс. 48,4.
* Пс. 36,30.
9* њглашaющею ?
7
8

* дато као на „Ортлибу“, а у штампаном издању: свэтоимени1тый.
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Тропaрь, глaссъ д7:
Ћкw
w ґпcлwвъ є3динонрaaвный: пи1и1санъ на мaлэй
м
вечeрни.
Слaвва, и3 нhнэ, прaздн
ника, [глaaсъ №:
Рaдуйсz, блгdтнаz бцdе дв7о:]]

На
а У$трен
ни.
[На БGGъ гDь: трропaрь прaaздника, глaсъ №:
Рaдууйсz, блгdтнаz
т
бцdе дв7о: двaж
жды.
Слaвва, с™и1теллz, глaсъ д7: Ћкw ґпcлwвъ є3
єдинонрaввный:
И# нhнэ,, пaки прaздника.]
По №--й стіхослл0віи, сэддaленъ, гллaсъ д7.
Поd: Гр0бъ
Г
тв0й сп7се:

С

E, возсііS души2 моеS веснA:
в
сE, kви1сz мyдрагw їерaрха, фHтіа
всебlжeнннагw, сввётлаz пaмzть днeсь. тёмже
т
ввси2 восхввaлимъ

того2, ћкw ўт
тверди1вшааго правосслaвныхъ вёру си1лою
о д¦а.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
п
.
По в7-й
- стіхослл0віи, сэддaленъ, гллaсъ G.
Поd: Бжc
жcтвенныz
z вёры:

Б

жcтвенноое њсіsніе пріeмъъ, въ животЁ
ж
б твеннэ
бжc
эмъ њбуучи1всz,
тезоимeeннымъ сщ7
с eнничесствомъ просіsлъ
п
є3си2: прееестeственнw бо

мaты, правослaвіем
мъ цRковвь ўтверрди1лъ є3сии2, џ§е прпdбне:
и3з8zснии1въ догм
хrтA бGа
б моли2, даровaтии нaмъ вeeлію млcть.
ь

Слaaва, и3 нh
hнэ, прaз
здника.

Величaніе:

Р

aдуйсz

свэтлёййшій

защи1тниче,

хrrт0вы

ѕлослaвныхъ

бGоzвллeнниче, фHтіе
ф
с™
™е.

цRкве
ц

бичY,

тааи1нниче,

сщ7енноначaліz

правослaaвныхъ
слaво,

вeлій

[И#
Или2 nбhчное сщ7еннноисповёдднику:

Мцcа феvруaріа въ ѕ7-й дeнь
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В

еличaемъ тS, с™и1телю џ§е фHтіе, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2:
тh бо м0лиши за нaсъ, хrтA бGа нaшего.

Pал0мъ и3збрaнный:

Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы:]* 11
По полmелeи, сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Вознесhйсz:

С

щ7енноначaльниче

и3

чcтнhй

бGогlг0льниче,

цRкве

свётлый

ўzсни1телю, мы6сли вёрныхъ блгdтію напаsеши, є3ретjчествующихъ

же попалsеши смhслы: блгdть же и3сточaz чудeсъ, њмывaеши всsческихъ
страстeй сквeрну вои1стинну, прпdбне џ§е, всеслaвне фHтіе.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, [и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ].* 12
Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, [внуши1те, вси2 живyщіи по
вселeннэй.]* 13
[Всsкое дыхaніе:] Е#ђліе t їwaнна, зачaло lє t полY.* 14
Pал0мъ н7.
Слaва: Мlтвами с™и1телz [фHтіа, млcтиве, њчи1сти мн0жєства* 15
согрэшeній нaшихъ.]

И# нhнэ:

Мlтвами бцdы, [млcтиве, њчи1сти мн0жєства* 16 согрэшeній нaшихъ.]
Тaже стjхъ: Поми1луй мS, б9е, [по вели1цэй млcти твоeй и3 по
мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE.]* 17
* наш додатак.
* Пс. 48,4.
13* Пс. 48,2.
14* у изворнику само: Е#ђліе с™и1телю.
11
12

* или, једнина: мн0жество.

15

* или, једнина: мн0жество.

16

С™aгw nц7A нaшегw
w фHтіа, патріaрха
п
кw
wнстантіноп
п0льскагw, и3сповёдникаа.
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И# [стіхи1
[
ра] самоглaсн
с
а,* 18 глaсъъ ѕ7:
з
зліsсz
бллгdть во ўстнaхъ твои1хъ, прпdбне џ§е,
џ
и3 бh
hлъ є3си2 пaстырь
п

х
И#хrт0вы

цRкве,

ўчA

слловє1сныz

џвцы,,

вёроваати

въ

трbцу

є3диноссyщную, во
в є3ди1ном
мъ бжcтвЁ.

[К
КанHнъ пррaздника пeрвый соо їрмос0м
мъ на ѕ7: и3]* 19 канH
Hнъ [друггjй]
прaзднника на д7, и3 с™aгw
w на д7, глaсъ д7.
Кат
тавaсіи же
ж гlг0лем
мъ прaздника.
Пёсснь №. Їрм
м0съ:
Tввeрзу ўст
тA мо‰, [и3 нап0лнzтсz д¦¦а, и3 сл0вво tрhгнну цRи1цэ м™ри,
и3 kвлю
ю1сz свёт
тлw торж
жествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.]

С

вэти1ло бGозaрнэ
эйшее, сввёту тезоимени1те с™е тьм
мY tжени2 ўмA
моегw2, сіsньми мS свёта бжcтвен
ннагw њз
зари1въ, ћ
ћкw да воосхвалю2

тво‰ и3справлє1ніz.
н

В

ёры

ў
ўтверждeн
ніе,

и3сповёдааніz,

и3

цRк
кве

ўчии1телz

многосввётелъ

блгdти

и3

ст0лп
пъ

незh
hблемь

с
свэти1
льникъ,

и3

ўстA

бGодухновє1ннаz
z, тS фH
Hтіе позннaхомъ.

З

ак0ннw подвизaaлсz є3си2, предбё
ёдствуz чyдне њ бжcтвееннэмъ
проповё
ёданіи, ћкw
ћ
с™и1тель вё
ёренъ: и3 подави1лъ є3си2 жи1
ж лами

твои1хъ догмaт
тwвъ, ћкооже ѕвёрz, ніколaaа суемyдрреннаго.

М

Rjю

п тую,
пречc

чlвёчеество,

пріиди1те
р00ждшую

воспоии1мъ
бGа

вси2и2,

воплощeн[н]а,

БGор0дииченъ:

є3ди1ну
и3

ддв7у

ўкраси1вшую
пребh
hвшую

невреж
ждeн[н]у.
м0съ:
Пёсснь G. Їрм
Твоо‰ пэсноосл0вцы [бцd
[ е, живвhй и3 незави1стны
ый и3ст0чнниче, ли1къ
к себЁ
совокyyпльшыz дух0внw
w ўтвердди2, въ бж
жcтвеннэйй твоeй слaвэ вэ
энцє1въ
слaвы спод0би.]
17
18
19

* Пс. 50,,3.
* у изво
орнику само: самоглaсенъ.
* наш додатак.
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Г

lг0лавый на высотY хулY зaпадный ѕмjй лю1тый, словесы2 твои1ми
заусти1сz,

свэти1льниче

бGови1днэйшій:

тёмже

и3

правослaвніи

достод0лжнw тS почитaемъ.
є3ресeй ѕмjй словесы2
Ўмерщвлsетсz
ћкоже кaменіемъ поражaемь, и3 во

твои1ми, џ§е, премyдрыми,
главY сокрушaемь: тёмже и3

цRковь достод0лжнw тS почитaетъ.

П

исaній представлeньми д0блественными, блгdти д¦а мyдре, џбщей
бhти доказaлъ є3си2, и3 д¦у и3меновaтисz, сегH же v3постaси t nц7A

и3сходи1ти.

БGор0диченъ:

Б

езначaльнагw роди1телz сл0во, и4же всsкагw вhшшій начaла, начaло

нhнэ воплощaемь t тебE, чcтаz, пріsтъ: и3 подъ врeменемъ бhсть,

времeнъ всёхъ превhшшій.
Сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрости:

П

рbр0ку

и3ліи2

ревнyz,

и3

їwaнну

тaкожде

кrти1телю,

мyжески

и3з8wбличи1лъ є3си2 цRи2 беззак0нновавшыz. сщ7енноначaліz пrт0лъ

бжcтвеннэ ўкраси1лъ є3си2, и3 ўчeній мн0жествомъ мjръ њбогати1лъ є3си2.
тёмже и3 б9є1ственна спис†ніz ўпотреби1въ, вBрныz подтверди1лъ є3си2, и3
невBрныz њбрати1лъ є3си2, с™и1телю чyдне: моли2 хrтA бGа, согрэшeній
њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.
Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Сэдsй въ слaвэ [на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ
пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ
твоeй.]

В

ъ ю4ности цэломyдріе, въ стaрости рaзумъ, и3 во всeмъ житіи2
твeрдость и3 долготерпёніе, и3 ко всBмъ люб0вь показaлъ є3си2,

зовyщымъ: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

С™aгw nц7A нaшегw фHтіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.
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С

вэтлёйшее твоE житіE, ћкоже прaвило и3звёстнэйшее, всsкою
џ§е бжcтвенною добродётелію показaсz, въ мlтвахъ, въ пощeніихъ,

бдёніихъ же и3 молeніихъ, и4же къ бGу чlвэколю1бцу.

ДсебE самаго2 соверши1лъ є3си2 всеви1дцу, вLцэ, краснёйшій: къ немyже

ремaніе твои1ма вёждома, бGон0се, не дaлъ є3си2: д0ндеже, џ§е, д0мъ

взывaлъ є3си2: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

БGор0диченъ:

нныz, всес™az, чlвёки њживи1ла є3си2, пaдшыz ты6z ко
Ўмерщвлє1
и3стлёнію возстaвила є3си2, жизнодaвца р0ждши, и3збавлsющаго
зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Ўжас0шасz

всsчєскаz

[њ

бжcтвеннэй

слaвэ

твоeй,

тh

бо

неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2
безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.]

Б

лгdть пріeмъ всес™aгw д¦а, бжcтвенное жили1ще показaлсz є3си2,
бжcтвеннэ научи1въ бGознaніz свёту, фHтіе всечyдне мyдре, џ§е

с™ёйшій, цRкве ўтверждeніе.
зhкъ тв0й тр0сть ўтёшителz бhсть, ск0рw и3збавлeніе даю1щагw

Љпознaвшымъ

вLчество є3гw2, и3 душaмъ и4хъ вдыхaюща рaзумъ

нбcный, сщ7eннэйшій фHтіе.

Б

листaющасz словeсъ же и3 ўчeній блгdтьми, тS хrт0съ показA мjрови,

є3ретjчествующихъ tражaюща стремлє1ніz, и3 дyшы просвэщaюща

вёрныхъ, всёхъ пою1щихъ тS вёры проповёдника.

БGор0диченъ:

Днаучaz с™и1тель гlг0летъ, и3 сп7сшаго сіE t тлёніz стрaстію тёла, и3

в7а роди2 сн7а превёчнаго, въ є3стество2 њблeкшасz чlвёческое, ћкоже

дв7ою пребhсть.

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Бжcтвенное

сіE

[и3

всечcтн0е

совершaюще

прaздн(е)ство,

бGомyдріи,

бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.]

Мцcа феvруaріа въ ѕ7-й дeнь
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В
Р

ели1каго воспои1мъ фHтіа, трубY, ћснw проповёдавшую бжcтвеннагw

д¦а t nц7A и3схождeніе, ћкоже гр0мовъ сhнъ бGосл0вствова.
астeрзано

бhсть

сщ7eннэйшій

всE

шатaніе

є3ретjческое,

тёмже

фHтіе:* 20

твои1ми

словесы2,

вёрныхъ

собрaніе,

свэтлосовершaтельнw почитaетъ пaмzть твою2, с™е.
грaетъ и3 всE весели1тсz собрaніе вёрныхъ правослaвное, всечcтнhй

И#фHтіе,

григ0ріа

зрs

тz

и3

златоyстагw

преeмника.

вои1стинну

чeстна

БGор0диченъ:

П

ою2 твоE, nтрокови1це, зачaтіе: пою2 твоE несказaнное ржcтво2, пою2
покр0въ тв0й, и4мже врeда всsкагw и3збавлsюсz, и4же къ твоeй
ти1хости т0щнw притекaющій.
Кондaкъ, глaсъ }.
Поd: В(о)збрaнной:

свэти1льникъ свэтозaрнэйшій, и3 правослaвныхъ настaвникъ
ЦRк0вный
бжcтвеннэйшій, да ўвэнчaетсz нhнэ цвBты пёсненными,
бGовэщaннаz цэвни1ца д¦а, крэпчaйшій є3ресeмъ противоб0рецъ, є3мyже и3
зовeмъ: Рaдуйсz, всечcтнhй фHтіе.

Јкосъ:

гGлъ t чlвBкъ показaлсz є3си2, q џ§е, t земли2 къ небє1снымъ

Ѓдости1гъ:

тёмже

безплHтнымъ

ликHмъ

и3зравнsема тS

зрS,

прпdбне, ўжасaюсz и3 люб0вію зовy ти бlгоговёйнw таков†z: Рaдуйсz,
и4мже трbца покланsема бывaетъ: рaдуйсz, и4мже бGъ воспэвaетсz. рaдуйсz,
правослaвныхъ прaвило прaвэйшее: рaдуйсz, беззак0ннующыz и3з8wбличazй
твердёйше.

рaдуйсz,

высото2

смирeніz

неудобовосходи1маz

мн0гими:

рaдуйсz, глубино2 разсуждeніz неудобозри1маz смeртными. рaдуйсz, ћкw
бhлъ є3си2 бGу бжcтвенный жрeцъ: рaдуйсz, ћкw прив0диши бGу сп7сeнныхъ.
рaдуйсz,

б9іимъ

м§никwмъ

є3диновсeльниче:

рaдуйсz,

чcтны6мъ

преподHбнымъ собесёдниче. рaдуйсz, и4мже ѕлочести1віи потреблsютсz:
рaдуйсz, и4мже вёрніи ўвэрsютсz.

[Лю1діе:]

Рaдуйсz, всечcтнhй фHтіе.
* измењен ред речи ради јасноће, а у изворнику: шатaніе, твои1ми, сщ7eннэйшій фHтіе, словесы2 є3ретjческое:

20
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Мцcа тогHжде въ ѕ7-й дeнь:
Пaaмzть и4же
ж во с™h
hхъ nц7A нaшегw и3 равноапc
пcла фHтііа, патріaррха
кwнстантіноп
п0льскагw, и3сповёддника.
Стіхи2:
Ўм
мирaz фHтій, не см
мущaюсz, гlг0летъ, къ скончaaнію сhй пріугот0влленъ.

С

eй

требlжeнны
ый

и3

сввётлому

житію2

своемY

тезоимеени1тый

с™и1тель вели1кій
і и3 свё
ётлый цRкве
ц
nц7
ц7ъ и3 ўччи1тель, фHтій
премyдррый и3 сщ7
щ7eннэйшій, и3сповё
ёдникъ вё
ёры и3 раввноапcлъ поживE
п

во временA цReйй и3 самоддeржцєвъ міхаи1ла сhна fе0філова, ввасjліа македHна
и3

льввA

сhна

великооимени1тый
ы

є3гw2.

сегw2

и3

гррадHвъ

n§§ество

ќбw

ц
цrтвующі
ій,

зеемн0е
нбcное
о

же

кw
wнстантііноп0ль
гг0рній

їееrли1мъ,

держaввный и3 неги1
н блемы
ый, роди1тели
т
же слaвни бlгор0діем
б
мъ же є4же по
пл0ти не мeньше, ћкож
же и3 вёрою правосслaвною. њ нeйже и3 м§ничческимъ
вэнцeм
мъ ўкрасси1шасz пострадaвш
ше нб7омyyдренніи и3 крэпкоддyшніи њ чeсти
и3 пок
клонeніи с™hхъ їк
кHнъ, ћкоже
ћ
мн
ни1тсz. пeрвэйшим
ми же цrкими
ц
дост0иинствы прeжде поччтeнъ бhвъ, и3 жиив0тъ доббродётелеенъ и3 бGолюби1въ
всегдA

проходS
S,

корми6ла,
л

цRкHввнаz

на

ґпcльсскій

поот0мъ
и3

пастыренач
п
чaльничєсскаz

вселeeнскій

пріeмлетъ
пrт0лъ

патріaршескій

кwнст
тантіноп0льскій воозведeнъ бhвъ. и4же во с™
™hхъ бо їгнaтію си1лою
цrкою и3згнaнуу бhвшу t пrт0лла, и3 цRк
кви tт0ллэ вд0вствующей,, нижE
сyщу и3нaче воз
зм0жну пребывaт
ти є4й без
зъ є3пcкпаа, и4же воо с™hхъ фHтій
нyждею
ю пови1ненъ и3 цrк
кою си1лою
ю, преeмлетъ прaвильнэ сщ7
щ7eннаго їгнaтіа,
постри1и1женъ пeррвэе въ монaшест
тво, тaж
же и3 прH
Hчіz по чи1ну сщ7
щ7eнства
степє1ни
н

прош
шeдъ.

правосллaвной

в
вёрэ

и3

kкwвh
hz

проти1ву

п0дввиги

маніхewмъ
м

и3

показA

трребlжeнны
ый

їкw
wноб0рцє
ємъ

и3

њ

и3ны6мъ

є3ретік
кHмъ, и3 прeжде всёхъ
в
проти1ву тогдA
т
пeрввэе ћвлььшейсz пaпской
п
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є4реси, є3sже начaльника и3 латjнскагw раздрaніz* 21 nц7A, ніколaа лю1таго,
пaпу ри1мскаго пи1сменными и3 n§ескими доказaтельствы и3з8wбличи1въ, и3
првdнw низложи1въ t каfолjческіz цRкве соб0рнэ и3згнA, ґнafемэ предaвъ.
kкwвa же гонє1ніz и3 бэды6, kкwвh же навёты и3 њклевет†ніz, kкwвa
же и3 њѕлоблє1ніz и3 безчlвBчнаz мучє1ніz претерпЁ хrтоподражaтельнэ
терпэливодyшный бGогlг0льникъ, твeрдый и3 душeю ґдамaнтовый с™и1тель,
t разд0рныхъ латjнwвъ и3 t є4реси пaпской послёдователей, чlвёкwвъ
ѕлодёйственныхъ и3 лжесл0вныхъ, чlвёкwвъ беззак0нныхъ, непрпdбныхъ и3
скверноубjйственныхъ, прострaннаz њ нeмъ їст0ріа подр0бнw повэствyетъ.
толи1ко же т0кмw рещи2 здЁ њ нeмъ потрeбно, ћкw бlжeнный
сщ7еннодёйствовавъ ћкоже другjй пavелъ є3ђліе, *вс‰ ќбw мyжествєнныz
kзhки словє1нскіz со кн7зи* 22 и4хъ въ ћже во хrтA непор0чную вёру
тайнов0дствовавъ, бжcтвеннагw крещeніz бaнею породи2, мнHгіz же и3 t
разли1чныхъ

є3ресeй,

ґрмeны,

їкwноб0рцы

и3

и3ны6z

и3носл†вныz

къ

правослaвной хrт0вэ цRкви возврати2, словесA и3зложи1въ и3сп0лнєна блгdти
и3 премdрости и3 и4стинны, и4миже ѕлослaвныхъ мудрwвaніz ћкоже гр0момъ
порази2, и3 твeрдостію ќбw мудровaніz и3 непрел0жностію, цареубjйцу и3
небlгодaрнаго васjліа самодeржца ўжаси1въ, тeплою же и3 рaзуму рeвностію
своeю, всsкагw и3ноучeніz плeвєлы и3скорени1въ, и3сп0лненъ ћкw и4нъ
никт0же t совремeнныхъ є3мY ґпcльскагw ўчeніz показaсz. си1це u5бо
прпdбнw и3 є3ђльски ўпaсъ цRковь хrт0ву, и3 двaжды ќбw возшeдъ на
пrт0лъ, двaжды же наси1ліемъ мучи1тельскимъ и3згнaнъ, мнHга же и3
разли6чна спис†ніz њстaвль цRкви и3 лю1демъ б9іимъ, и3зр‰дна вс‰ и3
премyдрэйша, и3 kкwвhмъ всsкій вёкъ прaведнэ бyдетъ ўдивлsтисz.
всsкое бо знaніе прошeдъ наказaніz, во всsкомъ ўдержaніе стzжA,
мн0гw же и3 потруди1всz њ и4стинэ и3 прaвдэ, tи1де с™w ко гDу
многострадaльный, заточeнъ въ ґрменіaнской nби1тели, ћкоже бжcтвенный
златоyстъ въ комaнэхъ. сщ7eнное же и3 всечcтн0е є3гw2 тёло положeно
бhсть во nби1тели гlг0лемой пустhнной и3ли2 безм0лвной.* 23 и3 дрeвле ќбw
* разд0ра.

21

* у изворнику: вeсь ќбw мyжественный нар0дъ б0лгарскій съ цReмъ.

22

* της ερμιας η ηρεμιας.

23
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соверш
шaемь бЁ с™ёйшійй є3гw2 собб0ръ въ хрaмэ чcтнaгw
н
п®т
тeчи и3 кrт
ти1телz
їwaннаа, сyщемъъ въ речeннной nби1тели безм
м0лвіz. нhнэ
н
же совершaет
тсz въ
ћже во
в џстровэ хaлкии сщ7eннойй и3 патрріaршескойй nби1телли с™hz трbцы,
и3дёже ўжE соостaвлено бhсть и3 бGосл00вское ўччи1лище ввели1кіz хrт0вы
х
цRкве.

м0съ:
Пёсснь з7. Їрм
Не послужии1ша твaaри [бGом
мyдріи пaче созддaвшагw, но џггненное
прещeнніе мyжесски попрaaвше, рaддовахусz пою1ще: препётый
п
й nц7є1въ гDь и3
бGъ, бллгcвeнъ є3си2
с .]

П

решeлъ є3си2 бGом
мyдре џ§е къ нбcнымъ
ы * 24 селeніємъ, и3 прибли1и1живсz
бGу, прричaстіемъъ њбожaaемь бжccтвенъ бhлъ є3си2, поS прпdбне:

nц7є1въ гDь и3 бGGъ, блгcвeннъ є3си2.

В

разумлs
sеми твоии1ми словесы2 научaaемсz, џ§§е всехвaлльне, ћкооже въ
сlнцэхъ тріeхъ, нераздёль
н
ьно несэк
к0мо почиитaти бж
жcтво2, є3мyже
м
и3

поeмъ:: nц7є1въ гDь и3 бGъъ, блгcвeнъъ є3си2.

К

и3
іе твоE: ћкоже
0ль всессщ7eнно и3 бжcтвенно и3 бGооуг0дно исповёдан

бо злaт
то њчи1щсz,
щ
бGу ўгоди1лъ є3си2, џ§е
џ требlж
жeнне: вееселsсz

подраж
жaніемъ, прпd
п бне, ст
трастeй сп7
п7совыхъ.

В

БGор0ддиченъ:

сBмъ виин0вна чlвёкwмъ
ч
ъ kви1ласz
z є3си2 бжc
б твеннаггw и3збавлeніz,
и3збaвит
телz всёххъ р0ждш
шаz, всеенепор0чнааz. є3мyж
yже вси2 поeмъ:

превоз
зноси1мый nц7є1въ гDь
г и3 бGъ, блгcвeнъ є3си2.
м0съ:
Пёсснь }. Їрм
Џт
троки бlггочcти6выz
z [въ пeщ
щи ржcтво2
в бGор0ддичо сп7слло2 є4сть: тогдA
ќбw њбразyем
мое, нhннэ же дёйствуем
д
мое, вселeeнную всю2 воздвизaетъ
пёти тебЁ: гDа
Dа п0йте дэлA,
д
и3 превозноси
п
и1те є3го2 во
в вс‰ вё
ёки.]
24

* небє1сны
ымъ.
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Т

екyтъ и3стHчницы твои1хъ догмaтwвъ, и3 всю2 цRковь напаsютъ,

фHтіе пречyдне: тёмже восхвалsемъ тS, ћкw правослaвныхъ

ўтверждeніе џ§е, и3 похвалY: гDа пою1ще непрестaннw, и3 превозносsще во
вс‰ вёки.

К

о пристaнищу ти1хому ты2 пристaлъ є3си2, житє1йскіz б{ри tри1нувъ,

и3мёлъ бо є3си2 направлsюща всE твоE шeствіе ўпрaвителz гDа,

фHтіе всемyдре, мaніемъ вс‰ творsщагw: є3г0же превозн0симъ во вс‰
вёки.

С

вётъ трисіsтельный пребжcтвенныz трbцы въ тS всeльсz, свётъ

тS вторhй показA, просвэщaющь соб0ръ правослaвныхъ, є3ретjческое

же п0лчище џ§е, притуплsющь, и3 гDа п0йте зовyщь, и3 превозноси1те во
вс‰ вёки.

БGор0диченъ:

Ш

и1покъ въ тeрніи тS њбрётъ, и3 цвётъ во ўд0ліzхъ всебlгов0нный,
крjнъ же всенесквeрный, вLчце бGоневёсто, тв0й жени1хъ свhше въ

тS всели1сz, и3 мjръ њбlгоухA вeсь, тS превозносsщь во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Всsкъ

земнор0дный

[да

взыгрaетсz

д¦омъ

просвэщaемь,

да

торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное
торжество2 бGом™ре: и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz
приснодв7о.]
[Припёвъ:] Величaй, душE моS, во їерaрсэхъ пресвётлаго свэти1льника.

В

сего2 себE привождY, чyдне, къ бжcтвенному покр0ву твоемY: ћкw
с™и1тель же влaсть рэши1ти прегрэшє1ніz t хrтA пріeмъ, мои1хъ

прегрэшeній вери6ги раст0ргъ, сп7си1 мz мlтвами твои1ми, и3 бжcтвеннымъ
свётомъ просвэти2.
[Припёвъ:] Величaй, душE моS, ўкраси1вшаго цRковь хrт0ву.

В

зsлсz

є3си2

къ

свёту

незаходи1мому

слaвне,

земнhхъ

џ§е

и3збaвльсz, и3 вседержи1телю и3 трисlнечному свёту предстои1ши съ

г0рними чи1нми, и3 tтyду посылaемагw сіsніz наслаждaешисz всебlжeнне,
и3 нaсъ просвэщaеши восхвалsющихъ тS.

Слaва:

С™aгw nц7A нaшегw фHтіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.
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[Припёвъ:] Величaй, душE моS, тріmпостaснагw и3 нераздёльнагw
бжcтвA держaву.
коже нёкій храб0рникъ, kви1лсz є3си2 и3з8wбличи1тель прелeстныz

Ћє4реси: правослaвіz же бжcтвенный защи1тникъ со їгнaтіемъ, фHтіе:

є3гHже и3 преeмникъ и3 нрaвwвъ и3 пrт0ла бhлъ є3си2, и3 м0лишисz съ ни1мъ
ко гDу.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

[Припёвъ:] Величaй, душE моS, чcтнёйшую и3 слaвнэйшую г0рнихъ
в0инствъ.

В

сег0 мz бGъ њбожи1ти хотS, вeсь соединsетсz ти2, и3 непостижи1мое
новосэчeтсz* 25 всBмъ тaинство: раждaеши дв7а нетлённа, и3 пл0ть

зри1тсz бGъ: є3г0же воспэвaюще, тS нhнэ ўбlжaемъ, мRjе, ћкоже самA
прореклA є3си2.
Свэти1ленъ.
Поd: Жєны2 ўслhшите:

П

редстaтелz тS теплёйша цRковь и3мёетъ, и3 свётла ўчи1телz,

џ§е: тёмже свётлw твою2 пaмzть торжествyетъ, зовyщи:

при1снw покрывaй стaдо твоE, и3 сохранsй невреди1мо t є4реси же и3 врeда,
сщ7енноначaльниче гDень.

[Слaва,] и3 [нhнэ,] прaздника.

На хвали1техъ, стіхи6ры на д7, глaсъ №.* 26
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:
Rкве бжcтвеннаго
Цўчи1
телz вели1каго,

восхвaлимъ

сщ7енноначaльника

вои1стинну,

и3

проповёдника сл0ва, чyднаго равноапcла фHтіа:

и4бо настA всеслaвнаz є3гw2 пaмzть, всёхъ вёрныхъ веселsщаz.

ДлюбвE

обродётелей тS пріsтелище нарицaемъ, фHтіе, ћкw мjру дрyга,
дёлателz, и3 ст0лпъ цэломyдріz, и3 моли1твы пребывaлище

твeрдое, и3 и3сцэлeній сокр0вище, и3 мlтвенника почитaющихъ тS, бlжeнне.
* у сличном богородич(а)ну у савременим руским издањима: новодёйствуетсz.

25

* требало би на 6: празника, и 3 светога (или: 2 празника, и 4 светога).

26

Мцcа феvруaріа въ ѕ7-й дeнь
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С

о

ґпcлы

совокупи1лсz

є3си2,

ћкw

равноапcлъ:

и4бо

ты2* 27 всемY

словeнскому плeмени бжcтвенный проповёдникъ kви1всz, ко хrтY сіE

привeлъ є3си2, возроди1въ крещeніемъ с™hмъ, є4же и3 сохранsй правослaвно.

З

емн0му денни1цэ разгордёвшусz лю1тэ, и3 пrт0лъ св0й постaвльшу
вhшше ѕвёздъ, пeрвый ты2 поревновaвъ ћкоже міхаи1лъ, возопи1лъ

є3си2, слaвне: стaнемъ д0брэ, стaнемъ вси2 въ чcтнhхъ n§ескихъ предaніzхъ.
Слaва, глaсъ є7:
дёже призовeтсz твоE и4мz свёту тезоимени1те, tтyду діaволz

И#прог0нитсz

си1ла: не терпи1тъ бо свёта твоегw2 ви1дэти спадhй

денни1ца. Тёмъ, м0лимъ тS: nгненHсныz є3гw2 стрёлы, ±же на ны2
дви6жимыz, ўгаси2: ходaтайствомъ твои1мъ и3збавлsz нaсъ t соблaзнwвъ
є3гw2, достопётый їерaрше фHтіе.

И# нhнэ, прaздника.

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи.* 28
Бlжє1нна t канHна прaздника пёснь G-z, и3 с™aгw [пёснь] ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ №:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.* 29
Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.* 30
Ґпcлъ ко є3врewмъ зачaло т}i.
Ґллилyіа, глaсъ в7.
[Стjхъ:]

ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.* 31
* у изворнику иза овог: б0лгаріи (болгaріи) и3.

27

* У штампаном издању овде стоји само скраћено: На літургjи, И#з8wбрази1тєльна, и3 t канHна прaздника пёснь

28

G[-z] и3 с™aгw ѕ7[-z]. Ґпcлъ, и3 Е#ђліе: и3щи2 ноeмвріа Gi[-гw]. Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную: па зато овај део дајемо
према црквено‐словенском тексту службе преузетом са сајта Ортлиб.
29* Пс. 48,4.
30* Пс. 48,2.
31* Пс. 36,30.

С™aгw nц7A нaшегw фHтіа, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника.
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[Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2
є3гw2.]*32
Е#ђліе [t] їwaнна, зачaло lѕ.
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои1тсz.]*33
Конeцъ, и бGу слaва.

32
33

* Пс. 36,31.
* Пс. 111,6 и 7.

Ґкafістъ вели1кому во їерaрсэхъ и3 равноапcлу
с™0му фHтію, патріaрху кwнстантіноп0льскому и3
и3сповёднику.* 40
Кондaкъ №, глaсъ }.
Поd: В(о)збрaнной:
кw премdрости бlгоцвётнэйшій лyгъ и3 цRкве непоколеби1мое

Ћ

њсновaніе

ўбlжaемъ

тS,

бGод¦новeнне

їерaрше.

но

ћкw

и3сп0лненный просвэщeніz бжcтвеннагw д¦а, и3 н†ша разумBніz

просвэти2 зовyщихъ ти2: Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Јкосъ №.
гGлъ и4стины, ћкw служи1тель премdрости показaлсz є3си2, фHтіе,

Ѓ

бGоzвлeнне,

и3

ѓгGльскимъ

твои1мъ

глaсомъ

правослaвіz

проповёдуеши красоты6. сегw2 рaди свётлости твоeй дивsщесz,

вопіeмъ:

Рaдуйсz,

и4мже

трbца

воспэвaетсz:

рaдуйсz,

и4мже

врaгъ

прогонsетсz. рaдуйсz, цRкве вели1кій ўчи1телю: рaдуйсz, бlгочcтіz ри1торе
всемyдрый. рaдуйсz, ўстA бGовэщ†ннаz ўчeній сщ7eнныхъ: рaдуйсz, ўстнЁ
нб7огрем‰щаz догмaтwвъ бlгочcтныхъ. рaдуйсz, ћкw њбличaеши є4рєси
крёпцэ:

рaдуйсz,

слaвныхъ

ћкw

м§никwвъ

под8sлъ

є3си2

є3динонрaвне:

гонє1ніz

рaдуйсz,

бGомyдреннэ.
бlгочcти1выхъ

рaдуйсz,
прпdбныхъ

сожи1тельниче. рaдуйсz, и4мже лeсть ўпразднsетсz: рaдуйсz, и4мже и4стина
сіsетъ. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ в7.
сновaніе цRкве ґпcльскою рeвностію и3 всsческою твоeю премdростію

Њ

показaлсz є3си2, фHтіе чyдне, є3ретікHвъ низлагaz бэснwвaніz:
всёхъ бо научaеши с™ёй трbцэ пёти: Ґллилyіа!

* Текст акатиста свт. Фотију патријарху Цариградском доносимо према електронској верзији објавњеној
на сајту Православна беседа. Са старогрчког на црквенословенски језик превео га је бугарски архимандрит
Сергије Јазаџијев. Текст смо минимално редиговали и привели нормама савремене руске редакције
црквенословенског језика.
40

Ґкafістъ с™и1телю фHтію, патріaрху кwнстантіноп0льскому и3 и3сповёднику.

~ 23 ~

Јкосъ в7.

И#

з8 р0да и3зрsднагw, ћкw плодон0сный фjніxъ произшeлъ є3си2 в0лею
гDнею, и3 плодaми твои1хъ добродётелей питaеши бlгочcти1выхъ
мнHжества, фHтіе сщ7eннэйше, вёрнw тебЁ, џ§е, вопію1щихъ:

Рaдуйсz,

прозzбeніе

цвэтyщагw

к0рене:

рaдуйсz,

пл0де

чcтнaгw

земледёланіz. рaдуйсz, роди1телей с™hхъ процвэтeніе: рaдуйсz, жрeбіz
бжcтвеннагw

стzжaніе.

рaдуйсz,

высото2

неудобозри1маz

знaніz

nби1льнагw: рaдуйсz, глубино2 многослaвнаz блгdти kвлeнныz. рaдуйсz,
ћкw сіsеши добродётелей лучaми: рaдуйсz, ћкw разжигaеши свётомъ
всsку твaрь. рaдуйсz, свэти1льниче вёры всесвётлый: рaдуйсz, ѕвэздо2
вLчествующагw непристyпнаz. рaдуйсz, премyдрыхъ ўчeній и3з8oби1ліе:
рaдуйсz, чcтнhхъ даровaній гyсло. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ G.

С

лaву земнyю презрёлъ є3си2, мyдре, во дворёхъ цrкихъ пребывaz,

ћкw рaзума и3сп0лненный и3 всsчески ко хrтY взирaz, t негHже
свэтоводи1мь, џ§е фHтіе, взывaлъ є3си2: Ґллилyіа!

В

Јкосъ G.
озсіsлъ є3си2 мyдростію и3 свётлымъ жи1тельствомъ, и3 ри1торъ

бlгочcтіz показaлсz є3си2, toнyдуже ћкw пастыреначaльнику

мyдрому цRкве, бжcтвеннымъ бlговолeніемъ проручествовaнному,

фHтіе, взывaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, ри1торе бlгочcтіz: рaдуйсz, ўстA
и4стины.

рaдуйсz,

хrт0въ

бGод¦новeнный.

свэти1льниче:

цRкве

рaдуйсz,

пaстырю
рaдуйсz,
слhшаніе

бGопроизведeнный:
и4мz

рaдуйсz,

їерaрше

вседи1вное,

правослaвныхъ

многовэщaнное,

бlгочcти1выхъ

ўтверждeніе. рaдуйсz, ћкw їкwноб0рцєвъ разwбличaеши заблуждeніе:
рaдуйсz, ћкw маніхeєвъ прогонsеши повреждeніе. рaдуйсz, мyдрый въ
словесёхъ и3 дэsніихъ: рaдуйсz, мн0гій въ дёлэхъ и3 бlгодэsніихъ.
рaдуйсz, дyшъ њчищazй сквернотY: рaдуйсz, б9іе къ нaмъ и3з8zвлszй
сострадaніе. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!

Ґкafістъ с™и1телю фHтію, патріaрху
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Р

Кондaкъ д7.

евни1тель показaлсz є3си2 хrтHвымъ ґпcлwмъ во всeмъ, сщ7eннэйше
џ§е. сегw2 рaди свётъ є3ђліа въ странaхъ словeнскихъ* 41 вёрнw

проповёдалъ є3си2, и5хже ко хrтY привeлъ є3си2, џ§е фHтіе,

зовyщихъ: Ґллилyіа!

П

Јкосъ д7.

ремdрость

твоS

свётлаz

и3

житіS

с™aгw

твоегw2

свётъ

бGогlг0ливый мн0жайшихъ приведE ко хrтY, во мрaцэ є3ресeй
сэдsщихъ. сегw2 рaди свётлости твоeй дивsщесz, взывaемъ:

Рaдуйсz, свэти1льниче њмрачeнныхъ: рaдуйсz, свэти1ло заблyждшихъ.
рaдуйсz, бlгочcтіz вели1кій ўчи1телю: рaдуйсz, ґпcлwвъ с™hхъ пріeмниче.* 42
рaдуйсz,

ўстA

бGодви1жимаz

сп7си1тельнагw

ўчeніz:

рaдуйсz,

џко

безмzтeжное свэтосіsйныz души2. рaдуйсz, ћкw и3сточaеши слaдость
сп7сeніz: рaдуйсz, ћкw и3зсушaеши ћдъ ѕл0бы. рaдуйсz, џбразе пaстырей
бGоизвazнный: рaдуйсz, прaвило с™hz кр0тости. рaдуйсz, хrтA ревни1телю
и3 служи1телю: рaдуйсz, свёта нбcнагw зри1телю. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!

Б

Кондaкъ є7.

Gогlг0ливымъ љзhкомъ твои1мъ ри1ма дрeвнzгw предстоsтелz
ніколaа заблуждeніе, мyдре, њбличи1лъ є3си2, фHтіе, и3 тогw2

гордhню до земли2 смири1лъ є3си2: не разумё бо безyмный прaво

трbцэ взывaти: Ґллилyіа!

С

Јкосъ є7.

щ7eннw направлsz къ пaжитємъ сп7сeніz хrт0ву непор0чную
цRковь, гонє1ніz под8sлъ є3си2 лю6таz, и3 t стaда твоегw2 нyжднw
разлучeнъ бhлъ є3си2. но вёрніи твои2, с™е, не престaша взывaюще:

Рaдуйсz,

вели1кій

во

їерaрсэхъ:

рaдуйсz,

бGод¦новeнный

въ

пастыреначaльницэхъ. рaдуйсz, терпёніz ст0лпе непоколеби1мый: рaдуйсz,
бlгочcти1выхъ пёніе нем0лчное. рaдуйсz, сlнце многосвётлое њзарsющее
* у изворнику: б0лгарэхъ.

41

* или: преeмниче.

42

кwнстантіноп0льскому и3 и3сповёднику.
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всю2 зeмлю: рaдуйсz, мечY nбою1ду џстрый, посэцaющій пaпскую гордhню.
рaдуйсz,

ћкw

њбличaеши

под8sлъ

гони1телей

є3си2

гонє1ніz

ли1ки.

и3

рaдуйсz,

њѕлоблє1ніz:
пaстырю

рaдуйсz,

всёхъ

ћкw

пaстырей

пред8избрaнный: рaдуйсz, вёрныхъ всёхъ защи1тниче. рaдуйсz, хrт0въ
бжcтвенный таи1нниче: рaдуйсz, нaшъ застyпниче и3 и3збaвителю. Рaдуйсz,
всемyдре фHтіе!
Кондaкъ ѕ7.

Г

лашaтай сhй бlгочcтіz, правослaвнw проповёдуеши ћкw д¦ъ
всес™hй, џ§е, и3сх0дитъ t nц7A, и3 латjнское ѕлослaвіе њбличи1лъ
є3си2, вёрныхъ же научи1лъ є3си2, фHтіе, пёти трbцэ: Ґллилyіа!

В

Јкосъ ѕ7.
озсіsвъ на вост0цэ ћкw свётлаz денни1ца, њзарsеши всю2
поднбcную и3 зaпадный мрaкъ, торжествyеши же свэтон0сными
догм†ты, їерaрше всечyдне, слhша t нaсъ таков†z: рaдуйсz,

вост0ка вели1кое свэти1ло: рaдуйсz, всёхъ вёрныхъ почитaніе. рaдуйсz,
зaпаднагw њмрачeніz њбличи1телю: Рaдуйсz, бжcтвеннагw свэтоwзарeніz
причaстниче. рaдуйсz, ќгле, попалszй всsкую латjнскую лeсть: рaдуйсz,
свэти1льниче, просвэщazй всёхъ блгdтію трbческою. рaдуйсz, ћкw трbцу
с™yю проповёдуеши: рaдуйсz, ћкw латjнzнъ заблуждeніе tсэцaеши.
рaдуйсz, свёта невещeственнагw и3сп0лненный: рaдуйсz, мн0гими блгdтьми
и3з8oби1лующій. рaдуйсz, б9іихъ даровaній и3з8zви1телю: рaдуйсz, мyдрый и3
слaвный бGоzви1телю. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ з7.

Т

айнопи1сецъ догмaтwвъ правослaвныхъ сhй, њбличaеши маніхeєвъ
заблуждeніе и3 їкwноб0рцєвъ крёпость, возгремёвъ словесы2

твои1ми, фHтіе, сщ7енноzвлeнникъ бжcтвенный цRкве kви1лсz

є3си2, вопіS: Ґллилyіа!

Ґкafістъ с™и1телю фHтію, патріaрху
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З

Јкосъ з7.

а зак0ны цRкве и3 ўстaвы с™hхъ мyдрэ поб0рствуz, бGогlг0ливе,
латjнzнъ нашeствіе претерпёлъ є3си2 крэпчaйше, фHтіе. сегw2 рaди
кр0тости

твоeй

дивsщесz,

взывaемъ:

Рaдуйсz,

латjнzнъ

порази1телю: рaдуйсz, прeлести низложи1телю. рaдуйсz, ґпcлwвъ рeвности
подражazй: рaдуйсz, ѕлослaвныхъ дeрзость превращazй. рaдуйсz, nргaне
бGод¦новeнный б9іz мyдрости: рaдуйсz, мечY nгнеwбрaзный на прeлесть
врaжію.

рaдуйсz,

мmропол0жнице

добродётелей

нбcныхъ:

рaдуйсz,

столпописaніе борeній с™hхъ. рaдуйсz, и3ст0чниче в0дъ блгdтныхъ: рaдуйсz,
зарE вhшнzгw сіsніz. рaдуйсz, животA сщ7eннагw провёдче: рaдуйсz,
вёрныхъ и4стинный наказaтелю. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ }.
дивлsетъ с®цA вёрныхъ, бGогlг0ливе, богaтство мн0гіz твоеS

Ў

мyдрости,

сквозЁ

всегH

бо

д0брагw

прошeдъ,

пріsтелище

добродётели показaлсz є3си2, фHтіе, вeліе и4мz, свэтоводsй

взывaющихъ: Ґллилyіа!

В

Јкосъ }.
eсь и3сп0лнь пок0z, џбразомъ kвлszй души2 твоеS вели1чіе, џ§е,
с0нмищу гони1телей на тS сошeдшихсz предстaлъ є3си2, вёрныхъ
же ўдиви1лъ є3си2 бжcтвеннымъ нрaвомъ твои1мъ, зовyщихъ:

Рaдуйсz, блгdти строи1телю: рaдуйсz, бGосл0ве и3зрsднэйшій. рaдуйсz,
ћрость безсловeснэйшую понесhй: рaдуйсz, си1лу неwбори1мую kви1вый.
рaдуйсz, џбразе кр0тости и3 любвE сокр0вище: рaдуйсz, д¦а с™hнэ и3 дyшъ
свэтоводи1телю. рaдуйсz, ћкw предстaлъ є3си2 непрaведному соб0рищу:
рaдуйсz, ћкw поучaеши сл0вомъ блгdти. рaдуйсz, врагHвъ безyміz не
ўбоsвыйсz:

рaдуйсz,

вёрныхъ

рaзумъ

њблиставazй.

рaдуйсz,

судeй

непрaведныхъ посрамлeніе: рaдуйсz, побёдо нaша бGодаровaннаz. Рaдуйсz,
всемyдре фHтіе!

кwнстантіноп0льскому и3 и3сповёднику.
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Кондaкъ f7.

Д

¦омъ с™hмъ прошeдъ житіE, понeслъ є3си2 гонє1ніz мyжественнw,
и3 соwбрaзенъ страстє1мъ хrтHвымъ бhвъ, сщ7eннэйше фHтіе,
тогw2 бжcтвеннэй слaвэ пріwбщи1лсz є3си2, зовhй: Ґллилyіа!

В

Јкосъ f7.

этjz сhй бGогlг0ливый, словесA сп7си1тєльнаz, ћкw мyдрый
пастыреначaльникъ, предложи1лъ є3си2 пaствэ твоeй словeснэй и3
всeй цRкви, фHтіе: свэти1льникъ всBмъ kви1лсz є3си2, просвэщaz

зовyщихъ: Рaдуйсz, всеS цRкве свэти1ло: рaдуйсz, душетлённыz лeсти
сожжeніе.

рaдуйсz,

сщ7eннэйшій

и3

многочyдне

слaвный.

фHтіе

рaдуйсz,

вели1кій:

пот0че

рaдуйсz,

происходsй

пaстырю

и3з8

є3дeма

тaинственнагw: рaдуйсz, стэно2 неwбори1маz цRкве чcтнhz. рaдуйсz, ћкw
возсіzвaеши

нбcное

вёдэніе:

просsщымъ.

рaдуйсz,

рaдуйсz,

вёрныхъ

ћкw

сщ7eнное

подаeши

весeліе:

здрaвіе

рaдуйсz,

тS

врагHвъ

всесовершeнное поражeніе. рaдуйсz, и4мже латjнzне ўмолкaютъ: рaдуйсz, къ
немyже вёрніи взывaютъ. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ ‹.

Т

S незаходи1мое сіsніе сп7съ всsческихъ ћкw свётъ цRкви пaки

возведE

ћкw

земледёлати,

бlгъ,
фHтіе,

просвэщaти,
бGомyдрымъ

путев0дствовати

сл0вомъ

твои1мъ

и3

гDеви

пою1щихъ: Ґллилyіа!

В

Јкосъ ‹.
семyдрыхъ словeсъ твои1хъ и3 ўчeній твои1хъ бжcтвенныхъ си1лъ

никaкоже противовэщaти вси2 зaпадніи мудрецы2 м0гутъ, и5же
љзhкомъ хyльнымъ свои1мъ на тS, џ§е, дви1жутъ. но мы2

вёрнw тебЁ зовeмъ: Рaдуйсz, всесвётлаz денни1це: рaдуйсz, величaйшій
бGогlг0льниче.
болsщагw
дарHвъ

рaдуйсz,

мyдрости

лyже

бlгоухaннэйшій:

наказaніz

њбличи1телю.

рaдуйсz,

бжcтвенныхъ:

рaдуйсz,

сщ7eнный

рaдуйсz,

сокровищехрани1тельнице
ґлавaстре

смhслwвъ

Ґкafістъ с™и1телю фHтію, патріaрху
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возвhшенныхъ. рaдуйсz, ћкw всемyдре лю1ди тво‰ пасeши: рaдуйсz, ћкw
вещество2 є3ресeй попалsеши. рaдуйсz, ћкw џгнь бжcтвенный возжигaеши:
рaдуйсz, врагA ѕлёйшаго поражazй. рaдуйсz, мyдрыхъ сщ7eннэйшаz слaво:
рaдуйсz, вёрныхъ бGодаровaннаz крёпосте. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ №i.

П

ёньми цRковь всS с™az поeтъ тS сщ7eнными, їерaрше, по д0лгу,
фHтіе

мyдре,

ћкw

тоб0ю

t

ѕлёйшихъ

є3ресeй

и3збaвисz

бжcтвенною блгdтію, и3 пастыреначaльнику поeтъ: Ґллилyіа!
Јкосъ №i.

С

вёта

твоегw2,

џ§е,

трепeщетъ

мрaка

предстaтель,

свэтоподaтельнымъ же твои1мъ звaніемъ п0лчище є3ресeй ћкw

nгнeмъ гони1мо и3счезaетъ. бlгочcти1віи же, фHтіе, рaдостію

зовeмъ ти2: Рaдуйсz, бGод¦новeнный первосщ7eнниче: рaдуйсz, ко гDу нaшъ
предстaтелю. рaдуйсz, лжи2 попалszй плeвелы: рaдуйсz, ѕл0бы њбращazй
бэснов†ніz. рaдуйсz, правослaвныz вёры ќгле и3скрsщійсz: рaдуйсz,
бжcтвенныхъ предaній ѕвэздо2 лучи1стаz.* 43 рaдуйсz, пaпскагw безyміz
њбличи1телю: рaдуйсz, тaинственныz рaдости подaтелю. рaдуйсz, хrт0въ
служи1телю теплёйшій: рaдуйсz, пaстырю пaстырей мудрёйшій. рaдуйсz,
вёрныхъ њзарszй смhслы: рaдуйсz, р0гъ врагHвъ побэждazй. Рaдуйсz,
всемyдре фHтіе!
Кондaкъ в7i.

Р

aдуzсz

къ

нбcнымъ

пресели1лсz

є3си2

nби1телємъ,

и3

зри1ши

несрeдственнw всес™hz трbцы пaче сл0ва блист†ніz, бGод¦новeнне,

причaстіемъ њбожaемь, и3 поS, фHтіе, непрестaннw: Ґллилyіа!

* или: лучезaрнаz / лучеви1днаz / лучеoбрaзнаz.

43

кwнстантіноп0льскому и3 и3сповёднику.
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Јкосъ в7i.

П

ою1ще

тво‰ п0двиги,

фHтіе

їерaрше,

припaдаемъ тебЁ

со

мн0гимъ ўмилeніемъ. но, џ§е nц7є1въ њсновaніе, дaждь и3 мнЁ

кaплю t твоеS мyдрости, просвэщaz с®це моE, ћкw да

непрестaннw взывaю ти2: Рaдуйсz, вели1кій первоіерaрше: рaдуйсz, всёхъ
вёрныхъ предстaтелю. рaдуйсz, правослaвныхъ хrтіaнъ њсіsніе: рaдуйсz,
бGогlг0ливыхъ nц7є1въ ўкрашeніе. рaдуйсz, цRкве хrт0вы держaво и3
ўтверждeніе: рaдуйсz, врaжескіz лeсти крэпчaйшій низложи1телю. рaдуйсz,
правослaвіz њзарszй красотY: рaдуйсz, ѕлослaвіz низлагazй заблуждє1ніz.
рaдуйсz, и4мже t мрaка и3збaвлюсz. рaдуйсz, и4мже свёта и3сп0лнюсz.
рaдуйсz, вёрныхъ ко хrтY ходaтаю. рaдуйсz, и3 м0й свэтодaтелю и3
и3збaвителю. Рaдуйсz, всемyдре фHтіе!
Кондaкъ Gi.

Q

преди1вный џ§е фHтіе їерaрше, всеS цRкве красото2, пёснєннаz

молє1ніz млcтивнw пріeмъ, и3спроси2 нaмъ свёта бжcтвеннагw и3
нбcнагw, ћкw да трbцэ с™ёй вопіeмъ: Ґллилyіа, ґллилyіа,

ґллилyіа!

[Сeй кондaкъ гlг0ли] три1жды.
По є4же пaки чтeмъ јкосъ №-й, и3 поeмъ кондaкъ №-й.
Мlтва:

Q

всемyдре и3 преизрsдне ґрхіерeю, равноапcльный просвэти1телю

*странaхъ словeнскихъ,* 44 свэтлоглaснаz гyсло бжcтвеннагw д¦а,
с™и1телю џ§е фHтіе: къ тебЁ нhнэ притекaемъ, и3 мaлое сіE

молeніе тебЁ ўмилeннw прин0симъ. ўслhши нaсъ, смирeнныхъ чaдъ
твои1хъ, kви2 предстaтельство твоE њ нaсъ къ вhшнему, тeплэ того2
ўмолsz да прости1тъ ны2 рабы6 сво‰, да tвeрзетъ нaмъ двє1ри млcрдіz
своегw2. нёсмы бо дост0йни, нижE дов0льни зрёти высотY нбcную t
мн0жества грэхHвъ нaшихъ слzцaеми. но ѓще и3 тsжцэ согрэши1хомъ, и3
* у изворнику: земли2 б0лгарскіz.

44

Ґкafістъ с™
™и1телю фHт
тію, патріaррху кwнстаннтіноп0льскому и3 и3сповёднику.
в
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николии1же [по] в0ли сооздaтелz нaшегw
w сотвори1хомъ, нни сохран
ни1хомъ
повелё
ёній є3гw2, nбaче не
н њбрати1хомсz къ
к бGу и3н0му,
н
ниж
жE простр0хомъ
рyцэ къ бGу чууждeму. преклонsю
юще колB
Bна сокруушє1нна и3 смирє1нна
н с®ца
нaшегw
w зиждии1телю свооемY, и3 твоегw2 n§ескагw
w заступ
плeніz къъ немY
пaки пр0симъ: предстaт
тельствуй, ўг0днииче хrт0ввъ, свэт
тлопозлащ
щeнный
фHтіее,

*страннaмъ

нaш
шымъ* 45

и3

*цRк
квамъ

слловє1нским
мъ,* 46

нёкогда

п0том
мъ трудH
Hвъ твои1хъ
х напоs
sємымъ,* 47 нhнэ же г0рьькими собблaзны
снэдaє
ємымъ.* 488 помози2и2 нaмъ, с™че
с
б9ійй, да не поги1
п бнемъъ со безз
зак0ніи
нaшим
ми, и3збaвви нaсъ t всsкаггw ѕлA и3и t всsкіz вeщии сопротии1вныz,
ўпрaви ќмъ нaшъ, и3 ўкрэпи2
ў
с®®цA н†ша въ правоослaвнэй вёрэ, въъ нeйже
твои1мъ
м предстaтельствоомъ и3 хоодaтайстввомъ: ни рaнами, ни прещeніемъ,
ни к0имъ гнё
ёвомъ t создaтеллz своегw
w2 ўмaленны бyдем
мъ. м0лим
мтисz,
пaстыррю д0бры
ый, в0лкии т‰жкии t слоовeснагw стaда хrrт0ва tгонsй,
t
латjнскую горддhню, ѓкиибы смиррeніемъ себE
с
покрывaющую, и3 лeст
тнэ њ
любви2 гlг0лющ
щую, на цRковь же соб0ррную крё
ёпцэ восстаю1щу, ћкоже
дрeвле посэцы2. нaсъ же
ж t є3ретjческих
р
хъ ўхищ
щрeній д0ббрэ сохраани2, и3
и4стинсствовати въ люббви2 настaaви. всsк
кому добродёланіію, наипaaче же
покаsннію слeзнному њ грэсёхъ
г
н
нaсъ
научи2и2: ћкw да
д по и3сх00дэ нaшеемъ въ
тaмош
шній мjръ, њмоф
ф0ромъ мlтвъ
м
твои1
т хъ поокрывaеми, и3 м™
™рнимъ
заступ
плeніемъ

преблгcвeнныz
e

в
вLчцы

нaшеz
н

с
сохранsем
ми,

и3збaaвимсz

воздyш
шныхъ мытaрств
м
ъ и3 вёчнагw муучeніz, даа съ тоб00ю и3 со всёми
с™hмии всегдA п
прославлsемъ всепё
ётое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™
™aгw д¦а,, нhнэ
и3 при1снw и3 въ безконє1чныz
ч
вёк
ки вэкHввъ. Ґми1нь.
ь

45

* у изво
орнику: странЁ
Ё нaшей.

46

* у изво
орнику: цRкви б0лгарстэй.

47

* у изво
орнику: напazеемой / напоsеемой.

48

* у изво
орнику: снэдaеемой.

МЕСЕЦА ФЕБРУАРА У 6. ДАН.
СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГА И РАВНОАПОСТОЛА ФОТИЈА,
ПАТРИЈАРХА КОНСТАНТИНОПОЉСКОГА, ИСПОВЕДНИКА.* 1 * 2 * 3
НА МАЛОМ ВЕЧЕРЊУ.
На „Господе завапих ...“ стихире на 4, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...
валимо тебе, Светитеља Господњег и славу патријараха, великога и
светлога заступника Цркве Христове, најсвештенији Фотије: својим
молитвама, Оче, чувај нас који спомен твој поштујемо.

Х
У
К
Н

небесним насељима у весељу обитавајући и смело с анђелима пред
престолом Господњим стојећи, моли се, Оче, за разрешење од
сагрешења и страсти нас који на земљи спомен твој творимо.
ад се чисто срце твоје просвећујућим зракама Духа Божанственог
богато озари, триблажени богоглагољиви, ти светловидан ваистину
постаде, и љуту таму јереси божанственом бдагодаћу разагна.
ебесним анђелима прибран, пред Светом Тројицом стојећи,
триблажени, молиш се за нас који с вером спомен твој штујемо, и
избављење од љугих беда иштемо.
Слава ... глас 8:
одите, сви верни, светитеља и пријатеља Господњег, Фотија чудесног,
благочестиво хвалимо: јер апостолском науком испунивши се и
врлинским животом као станиште Светога Духа пројавивши се, од саборне
Цркве догматима вукове одагна, и православну веру светло изложивши,
стубом се показа и заштитником благочашћа; стога и по смрти близу Христа
стојећи, непрестано моли се за душе наше.

Х

И сада ... Празника.
1* Службу светом Фотију, патријарху Константинопољском, сачинио је и у Цариграду издао митрополит Ставропољски
Константин Типалдос 1848. године(Κωνσταντίνος Τυπάλδος‐Ιακωβάτος: ΙΕΡΆ ΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΊΟΙΣ ΠΑΤΡΌΣ
ΗΜΏΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΌΛΟΝ ΦΩΤΊΟΥ, ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΌΛΕΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΎ.
Κωνσταντινούπολις: Πατρ. Τυπογραφείο, 1848), пет година након што је на острву Халки основано богословско
училиште и обновљена ставропигијална обитељ Свете Тројице, чији настанак древно црквено предање везује управо за
светог Фотија Цариградског. Следеће 1849. године ова је служба објављена и у црквено‐словенском преводу бугарског
јеромонаха Неофита Рилског, наставника „словенскога језика“ у истој школи. Овај пренос на савремени србски језик
учињен је са тог црквено‐словенског превода. Видети изворнике на крају овог текста.
2* Текст превода ове службе на савремени србски језик преузет је из: „Служба светом Фотију Цариградском“, стр. 29‐50,
издање: Истина – издавачка установа Епархије Далматинске, Шибеник – Београд 2005. године.
3* Превод готово да и нисмо мењали, само смо исправили штампарске грешке, почетке подобних превели (јер их је
преводилац оставио на црквено‐словенском), и прокимене и њихове стихове комплетирали. Неколике минималне
измене (додатци) се налазе у косим заградама и посивљене су.
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На стиховње стихире, глас 2.
Подобан: Доме Евфратов ...

Х

одите сада, Божансгвени саборе верних, усхвалимо усрдно Фотија,
великога свештеноначалника Цркве.

Стих: Уста моја казиваће (пре)мудрост, [а поука срца мога разум.]* 4

О

д матерњих повоја, богоносни оче наш, пројавио се јеси као освештани
сасуд и дом Свесветога Духа.

Стих: Уста праведника поучаваће (се) (пре)мудрости, [а језик његов казиваће
суд.]* 5

П
Б

есме теби, богомудри, произноси твоја обитељ новога Сиона, коју
свагда чувај молитвама својим Господу.
Слава ... глас 6:

ожанствени украсу светитеља, увек прослављани оче Фотије, према
имену твојем и живљење твоје беше: живот твој би славан, и упокојење
са Светима: моли се зато за душе наше.
И сада ... Празника.
Тропар, глас 4:
ао апостолима једнодушан и учитељ васељене, Владику свих моли,
Фотије, да мир васељени дарује, и велику милост душама нашим.

К

Слава ... и сада ... Празника.
И отпуст.

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
По предначинателном псалму стихословимо: Блажен (је) човек ...
На „Господе завапих ...“ појемо стихире на 6:
3 подобне стихире Празника, и 3 светога, глас 2.
Подобан: Када са дрв(ет)а ...
ад си заповешћу Божанственом за пастира велике Цркве Христове
постављен, охолост си јереси оборио, изобличивши дометање
Символу; тада сабрање верних запљеска рукама, с радошћу кличући: слава
Теби, Тројице Пресвета, слава Теби, Тројице једносуштна.

К

* Пс. 48,4.
* Пс. 36,30.

4
5

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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ад те безаконе судије, Оче, неправедно од стада твога одагнаше, мудри
Фотије предивни, ваистину преузвишени и најизврснији светитељу и
пријатељу Господњи, задивише се са страхом и трепетом срца сви[х]
православни[х] трпљењу твојему, говорећи: узе се између нас праведни.

К

ада си свештено уснуо светим доличним сном, Фотије славни, тада те
сабори богослова проведоше као свог крепког саборца, и сви се чинови
анђеоски обрадоваше усхођењу твоме: тада те и Тројица Света, ради Које си
се силно подвизавао, венцима славе увенча.

К

Друге стихире, глас 4.
Подобан: Као храбр(ог)а ...

Б

лагодати орган, свиралу Духа, стуб непоколебиви Божанствене вере,
заштитника православља, великога учитеља, светитеља славнога,
тврђаву Цркве, најсветлијег подвижника Господњег, песмама хвалимо
божанствено, најсветијега Фотија.
певајмо једногласно свештеним песмама, сви православни,
огњенадахнутог
беседника,
учитеља
васељене,
Божанственог
престолника Константинопоља, највећега архијереја, пастира изврсног
Цркве Христове, најсветијега Фотија, патријарха првопрестонога.

О

езаконом заповешћу од стада својега одагнат, невоље и муке за веру
претрпео јеси, славни и стамени Фотије, јерарше светли и тврђаво
Цркве, стубе непоколебиви: зато те сви поштујемо усрдно као учитеља и
тајника православља.
Слава ... глас 6:

Б

реподобни, триблажени и најсветији оче, пастиру добри и
Првопастира Христа учениче, који си душу положио за овце, и сада
молитвама својим нам испроси, свехвални и свештени Фотије, велику
милост.
И сада ... Празника.

П

Вход. Светлости тиха ...
Прокимен дана, и [3] читања.
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Читање из Прича Соломонових:

помен је праведнога с похвалама, и благослов је Господњи на глави
његовој. Блажен је човек који нађе мудрост, и смртни који дозна
разумност. Боље је њу куповати, неголи ризнице злата и сребра.
Драгоценија је од драгог камења, а све часно није ње достојно. Јер дужина
живљења и године живота у десници су њеној, а у левици њеној је богатство и
слава. Из уста њених излази правда, а закон и милост на језику носи.
Послушајте, зато, мене, о чеда! јер ћу говорити честитости; и блажен је човек
који путеве моје сачува; јер су исходи моји исходи живота, и припрема се
воља од Господа. Ради тога молим вас, и предлажем мој глас синовима
људским. Ја мудрост, настаних савет, знање и мисао ја призвах. Мој је савет и
сигурност, моја је разумност, моја је снага. Ја оне који ме воле љубим, и који
мене траже наћи ће благодат. Схватите, незлобиви, оштроумност, и
неваспитани пригните срце. Послушајте мене, јер ћу рећи честитости, и
изнећу из уста правилности; јер ће истини учити грло моје; мрска су преда
мном уста лажљива. Са правдом су све речи уста мојих, ништа у њима није
искривљено, нити развраћено. Све је јавно пред лицем разборитих, и
исправно онима који налазе знање. Поучавам вас истини, да буде на Господа
нада ваша, и испунићете се Духа.

К

Читање из Премудрости Соломонових:

ад је похваљиван праведник весели се (сав) народ, јер спомен његов је
бесмртност, јер се од Господа познаје и од људи, и угодна је Господу
душа његова. Заволите, зато, о људи, мудрост, и поживећете;
зажелите (је), и научени бићете. Јер је почетак њен љубав, и држање закона.
Поштујте мудрост да довека царујете. Јавићу вам, и нећу сакрити од вас тајне
Божије. Јер је Он и учитељ мудрости, и мудрих исправитељ, и у руци
Његовој је свака разумност и знање делатности. Уметник свега научи ме
мудрост. Јер је у њој дух разуман, свет; одсјај светлости вечне, и слика доброте
Божије. Она пријатеље Божије и пророке изграђује. Благоликија је од сунца,
и узвишенија од сваког положаја звезда; упоређена са светлошћу налази се
првија. Она оне који јој служише од болова избави, и упути их на стазе праве.
Даде им знање свето, и сачува их од ловитеља, и подвиг силан она им
награди, да познају да је побожност јача од свега. И никада зло неће
надјачати мудрост, нити ће мимоићи зле суд који изобличује. Јер рекоше у
себи они који помислише неправо: Потлачимо бедног праведника, и нећемо
поштедети преподобност његову, нити ћемо се застидети седине старости
многолетне. Нека нам моћ буде закон, и уловимо праведнога, јер нам је

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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неугодан, и противи се делима нашим, и изобличава нам грешења закона
нашег, и разглашује грехове васпитања нашег. Казује да има знање Божије, и
слугом Господњим себе назива. Постао нам је изобличење помисли наших, и
тежак нам је и да га гледамо, јер је несличан другима живот његов, и
другачије су стазе његове. Ми смо лажни по схватању његовом и избегава
путеве наше као нечистоту; и назива блаженом кончину праведника. Да
видимо да ли су му речи његове истините, и испробаћемо какав ће бити крај
његов. Дрским вређањем и мучењем испитаћемо га, да познамо кротост
његову, и испробамо незлобивост његову. Смрћу нечасном осудићемо га, јер
ће му бити посета од речи његових. Тако помислише, али се преварише, јер
их заслепи злоба њихова, и не познаше тајне Божије, нити расудише, да си
Ти Бог Једини, Који имаш власт живота и смрти, и спасаваш у време невоље,
и избављаш од свакога зла; Милосрдни и Милостиви, Који дајеш
преподобнима Твојим благодат, и Својом мишицом гордима се противиш.

У

Читање из Премудрости Соломонових:

ста праведнога капљу мудрост, а усне људи праведних знају
благодати. Уста мудрих поучавају се мудрости, а правда их избавља
од смрти. Када сконча човек праведан, не пропада нада (његова). Јер
се син праведан рађа за живот, и у добрима својим плод правде ће узбрати.
Светлост је праведнима свагда, и код Господа ће наћи благодат и славу. Језик
мудрих зна добра, и у срцима њиховим починуће мудрост. Љуби Господ
преподобна срца, угодни су Њему сви непорочни. Мудрост Господња
просвећује лице разумнога. Јер лако је виђена од љубитеља њених, и налази
се од оних који је траже, достиже оне који је желе да унапред дознају. Који к
њој рано рани, неће се уморити; и који бдије ње ради, брзо ће бити
безбрижан. Јер она сама проходи тражећи достојне ње, и на стазама
(њиховим) појављује им се благонаклоно. Злоба никад неће победити
мудрост. Ради тога и бих заљубљеник лепоте њене, и заволех је, и тражах је
од младости моје; и тражах невесту да доведем себи. Јер Господар свега
заволе је, јер је она тајница Божијег знања, и изумитељ дела Његових.
Трудови њени су врлине; целомудрености и разборитости она учи, и правди
и јунаштву (у трпљењу), од којих ништа није потребније у животу људском.
Ако пак неко жели и много искуства, (она) зна старине древне, и будуће
ствари, да представља. Зна вештину (плетења) речи, и решење загонетки;
знаке и чудеса предузнаје, и збитија времена и лета. И свима је добар
саветник, јер је бесмртност у њој, и доброславље у општењу речи њених. Тога
ради беседовах Богу, и помолих се Њему, и рекох из свега срца свога: Боже
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отаца, и Господе милости, Који си све сгворио Речју Твојом, и Премудрошћу
Твојом саздао човека, да господари створеним од Тебе тварима, и да управља
светом у светости и правди. Дај ми Премудрост која седи крај престола славе
Твоје, и не одбаци ме од слугу Твојих. Јер сам ја слуга Твој, и син слушкиње
твоје. Ниспошљи је са светих небеса (Твојих), и од престола славе Твоје
пошаљи је, да будући са мном постара се, да познам шта је благоугодно пред
Тобом; и да ме упути у делима мојим целомудрено, и сачува ме у слави
својој. Јер су помисли смртних страшљиве, и погрешиве замисли њихове.
На литији стихире, самогласне. Глас 1:
есели се у Господу, граде Константинов, и сваки граде, острво и земљо,
часном спомену пастироначалника свих и саборне Цркве светилника и
учитеља, Фотија триблаженог, јер се за живота веома подвизаваше за веру
јеванђелску, а сада на небесима за своје трудове награде достојне прима,
молећи се непрестано Христу Богу за душе наше.
Глас 2:

В

Т
Ч

ебе, великога архијереја и пастира незлобивог и преподобног,
проповедника православља и огњенадахнута уста Духа, с љубављу
хвалећи молимо: подај молитвама својим, оче, дарове душама нашим. Глас 6:
овече Божији и верни угодниче, љубљени служитељу Господњи, сасуде
изабрани, стубе и тврђаво Цркве, Царства наследниче, не заћути
вапијући за нас Господу.
Слава ... глас исти:
Добри и верни слуго, добри делатељу винограда Христовог, ти си тежину
дана поднео и дани ти талант умножио, и ниси завидео онима што дођоше
после тебе: стога ти се врата небеска отворише: уђи у радост Господа својега,
и моли се за нас, оче најсветији.
И сада ... Празника.
И уобичајене молитве.

На стиховње стихире, глас 5.
Подобан: Радуј се, пос(т)ника ...
адуј се, светитељу Христов, радуј се, светла похвало отаца, делањем и
сазрцањем украшен светло, Божанствених врлина ризнице, станиште
кротости, молитве непрестане обиталиште, премудрости ризнице, красна
обитељи смирења, сунце расуђивања, храме мира и доме љубави
многоструке према Богу и ближњем: Христа умоли да нам дарује велику
милост.

Р

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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Стих: Уста моја казиваће (пре)мудрост, [а поука срца мога разум.]* 6
адуј се, узоре светитеља и заступниче учитеља славни, светли у речи и
догматима, уста богослова Цркве Христове, пастире дивљења достојни,
апостолима једнодушни и доброречити језиче што сваку јерес сасеца као мач
одасвуд оштри, свирало слаткогласна, уме небесни, стубе црквени и тврђаво
верних: Христа моли да ниспошље душама нашим велику милост.

Р

Стих: Уста праведника поучаваће (се) (пре)мудрости, [а језик његов казиваће
суд.]* 7
адуј се красото патријараха, радуј се, свих свештеника похвало,
Божанствени изворе догмата, тврди стубе Цркве и темељу необориви,
правило најверније, тајнопишче најмудрији, оче Фотије, тврђаво истине и
најсветлији војводо православни, човече небески и земаљски анђеле,
православних славо: не престај Христа молити за све који те хвале.

Р

Слава ... глас 4:
беше царском граду хвалити се Фотијем архијерејем, као каквим
Достојно
украсом царским и светлогласном трубом, која по свим крајевима
догмате спасења разглашава, и све скупља на сабрања песама боголепних;
њему кличимо: светлослове имена светлога, Христа Бога моли да спаси душе
наше.
И сада ... Празника.
Тропар, глас 4:
Као апостолима једнодушан ... написан на малом вечерњу.
Слава ... и сада ... Празника.

НА ЈУТРЕЊУ.
По првом стихословљу: седалан, глас 1.
Подобан: Гроб Твој, Спасе ...
во засија души мојој пролеће, ево се јави данас спомен светли мудрога
јерарха, Фотија свеблаженог: стога га сви усхвалимо, јер силом Духа
веру православних утврди.
Слава ... и сада ... Празника.

Е

* Пс. 48,4.
* Пс. 36,30.

6
7
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По другом стихословљу: седалан, глас 3.
Подобан: Божанствене вере ...

Б

ожанственим сјајем заблиставши, и Божанском се у животу научивши,
светлоименим свештенством засијао јеси: јер чудесно објаснивши
догмате, православљем Цркву си утврдио, оче преподобни: Христа Бога
моли да нам дарује велику милост.
Слава ... и сада ... Празника.
Величање:
адуј се, најсветлији тајниче Христове Цркве, православних заштитниче,
бичу злославних, славо првосвештеничка, велики богојављениче,
Фотије свети.

Р

По полијелеју: седалан, глас 4.
Подобан: Ти који си се узнео ...
вештеноначалниче
и
Божанствени
богоговорниче,
светли
просветитељу Цркве, мисли верних благодаћу напајаш, а намисли
јеретичке спаљујеш; точећи благодат чудеса, спираш ваистину свих страсти
нечистоту, преподобни оче, свеславни Фотије.
Слава ... и сада ... Празника.

С

Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Уста моја казиваће (пре)мудрост, [а поука срца мога разум.]* 8
Стих: (По)чујте ово сви народи, [(са)слушајте сви који живите по васељени.]* 9
Све што дише ... Јеванђеље светитељу.* 10 Псалам 50.
Слава ... Молитвама Светитеља ...
И сада ... Молитвама Богородице ...
Потом стих: Помилуј ме, Боже ...
И самогласан, глас 6:
зли се благодат из уста твојих, преподобни оче, и пастир си био
Христове Цркве, учећи духовне овце да верују у Тројицу једносуштну у
једном Божанству.

И

* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.
10* Јн. зач. 35. од пола.
8
9

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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Канон празника на 4, и светога на 4, глас 4.
(Говоримо катавасију празника.)
Песма 1. Ирмос:
Отворићу уста своја и испуниће се Духом, и реч ћу ускликнути царици
матери, изаћи ћу славећи светло и опеваћу радосно њена чудеса.
ветило богозарно, светлоименити, Свети, одагнај таму ума мојега,
блистањем ме светлости Божанствене озаривши, да хвалим велика
дела твоја.

С

ао тврђаву вере, учитеља Цркве и непоколебиви стуб сведочења,
многосветли светилник благодати и уста богонадахнута, познасмо те,
Фотије.

К
З
Х

аконито си се подвизавао, дивни, зло трпећи ради проповеди
Божанствене, као светитељ верни: узама догмата својих као звера си
укротио Николу празноумног.
Богородичан:
одите да опевамо сви Марију пречисту, која једина човечанство украси
и Бога роди [о]ваплоћеног, Дјева неповређена оставши.
Песма 3. Ирмос:

Твоје песмопојце, Богородице, живи и изобилни изворе, хор себи
сабравши духовно га утврди у божанственој својој слави, венаца славе удостој.
ападна змија љута, која хулу говораше високо, од речи твојих замукну,
светилниче боговидни: зато те православни достојно поштујемо.

З
У
Н
Б

мртви се, оче, речима твојим премудрим, змија јереси, као камењем
погубљена и у главу рањена: зато те Црква достојно поштује.
еоборивим доказима Писма, мудри, показао јеси да је благодат Духа заједничка,
и да се Духом назива ипостас Онога Који од Оца исходи.
Богородичан:

еспочетног Родитеља Логос, Који је изнад сваког почетка, почетак сад
од тебе стиче [о]ваплотивши се, Чиста, и времену се потчини, Он Који
временом влада.
Седалан, глас 8.
Подобан: Премудрости ...

П

ророка Илију подражавајући и Јована Крститеља, смело си
разобличио цареве безаконе, првосвештенички престол божанствено
украсио и мноштвом науке свет обогатио: Писмом Божанственим верне си
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утврдио и неверне обратио, Светитељу дивни: моли Христа Бога да
опроштење сагрешења дарује нама који с љубављу свети спомен твој
прослављамо.
Слава ... и сада ... Празника.
Песма 4. Ирмос:
Исус надбожанствени, Који седи у слави на престолу Божанства, у облаку
лако дође, и бесмртном руком спасе оне што кличу: слава, Христе, сили
Твојој.
у младости, у старости спознање, у свем животу
Целомудреност
чврстину и дуготрпљење, и љубав показао јеси за све који кличу: слава
Христе сили Твојој.

П
О
О

ресветло житије своје, као узор најјаснији, сваком си Божанственом
врлином пројавио, оче: у молитвама, посту, бдењима и мољењима
Богу Човекољупцу.
чима својим сна ниси дао, оче најкраснији, док ниси себе домом учинио
Владики Свевидећему, Којем си клицао: слава Христе сили Твојој. Богородичан:

живела си, Свесвета, људе умртаљене, пале у пропаст подигла,
родивши Живодавца Који избавља оне што кличу: слава Христе сили
Твојој.
Песма 5. Ирмос:
Задиви се све божанственој слави твојој, безбрачна Дјево, јер си у утроби
понела Бога свих и родила безвременог Сина, Који мир дарује свим појцима
твојим.
лагодат примив Свесветога Духа, Божанственим си се домом показао,
Божанствено поучавајући светлости богопознања, сведивни Фотије
мудри, оче најсветији, тврђаво Цркве.

Б
Ј
П

език твој беше перо Утешитеља, Који брзо избављење даје онима што
познаху Господство Његово и душама њиховим удахњује ум небесни,
свештени Фотије.
оказа те Христос свету обасјаног речима и благодаћу догмата, како
намере јеретика уништаваш и душе просвећујеш свих верних, који те
опевају као проповедника вере.
Богородичан:
роди, оставши Дјева, Сина превечнога, Који се у природу човечју
Дјева
обуче и телесним страдањем спаси је од трулежи, као што научавајући
говори Светитељ.

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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Песма 6. Ирмос:
Божанствени овај и свечасни празник Богоматере славећи, ходите,
богомудри, рукама запљескајмо, Бога из ње рођенога славимо.
еликога опевајмо, Фотија, трубу која јасно проповедаше исхођење Духа
од Оца, као син Громов богословствујући.

В
Р
И
П

астргнуше речи твоје сву гордост јеретика, свештени Фотије: зато сабор
верних светло твори спомен твој, Свети.
гра и весели се сабрање верних православно, свечасни Фотије, видећи те
ваистину као часног наследника Григорија и Златоуст(ог)а. Богородичан:

евам зачеће твоје, Дјево, певам твоје неисказано рођење, певам покров
твој којим се од сваког зла избављам, тишини твојој притичући
усрдно.
Кондак, глас 8.
Подобан: Теби, Војводкињи ...
ветилник Цркве светозарни, учитељ православни најбожанственији,
нека се овенча сад цветовима песничким, као богогласна фрула духа,
силни противник јереси, којем кличемо: Радуј се, свечасни Фотије.
Икос:

С

ао анђео си се међу људима показао, са земље небеско достигав, и
видећи те равна хоровима бестелесних, са страхом и љубављу
побожно ти кличемо: радуј се, јер се кроз тебе Тројици поклањамо; радуј се,
јер тобом Бога опевамо; радуј се, узоре православних истинити; радуј се, који
си безаконике силно разобличио; радуј се, висино смирења недостижна
многим; радуј се, дубино познања недогледна смртнима; радуј се, јер си Богу
био Божанствени свештеник; радуј се, јер Богу приводиш спасене; радуј се,
сажитељу Божјих мученика; радуј се, сабеседниче часних преподобних; радуј
се, уверитељу верних; радуј се, свечасни Фотије.

К
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Овога месеца у 6. дан спомен међу светима оца нашега и равноапостола,
Фотија, патријарха константинопољскога, исповедника.
Стихови:

О

„Нећу се смутити’’,
умирући говори Фотије,
за кончину припремљен.

вај триблажени и светломе свом животу истоимени Светитељ,
велики и светли Отац и учитељ Цркве, Фотије премудри и
најсвештенији, исповедник вере и равноапостол, поживе у време
царева и самодржаца Михаила сина Теофилова, Василија Македонца и
његовога сина Лава. Отачаство земаљско би му Константинопољ
великоимени и међу градовима царствујући, а небеско – Горњи Јерусалим,
силни и непоколебиви. Родитељи му беху славни пореклом, но не мање и
вером православном, за коју се, као што се приповеда, и мученичким венцем
украсише, пострадавши – небомудри и духом силни – ради поштовања и
поклоњења светим иконама. Најпре беше највишим царским достојанствима
почаствован, свагда водећи врлински и богољубив живот, а потом се и
првопастирског крмила црквеног прихвати, узведен будући на апостолски и
васељенски престол константинопољски. Јер кад свети отац наш Игњатије
силом царском би прогнан са престола и Црква обудове, а пошто јој не беше
могуће бити без епископа, свети отац наш Фотије, нагнан потребом и
царском силом, по закону наследи свештенога Игњатија, примивши прво
монашки постриг, а потом и остале по реду степене свештенства прође. А
какве подвиге показа триблажени за православну веру против манихејаца,
иконобораца и других јеретика, а пре свега против тада први пут пројављене
папске јереси, чијег оца и зачетника латинског раздора, папу римског,
Николу злога, списима и отачким доказима изобличивши и праведно
свргавши, из католичанске Цркве саборно изагна, анатеми га предавши; и
каква ли гоњења и беде, каква лукавства и клевете, какве нападаје и нечовечна
мучења претрпе Христу подражавајући овај душом трпељиви богобеседник
и Светитељ душе дијамантски тврде од расколних Латина и следбеника
папске јереси, од људи злодејних и лажљивих, људи безаконих,
непреподобних и убиству склоних – о томе подробно приповеда велико
његово житије. Овде ваља рећи само толико да, свештенодејствујући
јеванђеље као други Павле, сав храбри народ бугарски са царем њиховим у
непорочну веру Христову тајноуведе и породи бањом Божанственога
крштења. А многе и од различитих јереси – Јермене, иконоборце и друге

Свт. Фотије равноапостолни, патријарх Цариградски, исповедник.
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инославне – Православној Цркви Христовој поврати, изложивши речи
испуњене благодаћу, премудрошћу и истином, којима мудровања
злославних као громом погоди. И чврстином разума и непоколебивошћу,
неблагодарног цареубицу самодршца Василија устрашивши, и топлом
својом ревношћу по разуму сав коров кривих учења искоренивши, показа се
испуњен апостолском науком као нико од савремених. И овако преподобно
и јеванђелски напасајући Цркву Христову, двапут се успевши на престол и
двапут насиљем мучитељским свргаван, Цркви и народу Божијем остави
многе и различите списе, све изванредне и премудре, којима ће се праведно
сваки век дивити: јер свако знање изучивши, у сваком и силу стече. И много
се потрудивши за истину и правду, свето отиде Господу многострадални,
заточен у Јерменској обитељи као Божансгвени Златоуст у Коману, а
свештено и свечасно тело његово положено би у обитељи званој пустињска
или тиховатељна.* 11 И свештени његов спомен беше у давно доба празнован у
храму часног Претече и Крститеља Јована у поменутој тиховатељној
обитељи, а сад се слави на острву Халки, светој патријаршијској обитељи
Свете Тројице, где би устројено и богословско училиште Велике Цркве
Христове.

Песма 7. Ирмос:
Не поклонише се богомудри твари место Творцу, већ огњену претњу
смело презревши, радоваху се појући: Преславни Господе и Боже отаца,
благословен јеси.
решао си, богомудри оче, у небесна насеља, и приближивши се Богу,
причешћем обожен божанствен си постао, преподобни, појући:
Господе и Боже отаца, благословен јеси.

П

росветљивани твојим речима, оче свехвални, научисмо прослављати
нераздељиво и нераздвојиво тросунчано Божанство, Којем појемо:
Господе и Боже отаца, благословен јеси.

П

весвештеног ли и божанственог и богоугодног исповедништва твог: јер
попут злата очистивши се, Богу си угодио, оче триблажени, веселећи
се, преподобни, подражавањем страдања Спаситељевих.
Богородичан:

С

11

* της ερμιας η ηρεμιας.
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ао извор Божанственог избављења свим си се људима показала,
родивши Избавитеља свих, Свенепорочна, Којем сви певамо:
Преузвишени Господе и Боже отаца, благословен јеси.

К

Песма 8. Ирмос:
Младиће благочестиве у пећи Пород је Богородичин спасао: тад беше у
слици, а сад у истини сву васељену подигну да пева теби: Појте дела
Господ(њ)а и преузносите га у све векове.
еку извори догмата твојих и сву Цркву напајају, Фотије предивни:
зато те, оче, хвалимо као тврђаву и похвалу православних, опевајући
вазда Господа и преузносећи у све векове.

Т
У
Т

луку тиху пристао си, Фотије свемудри, животне буре одагнавши, као
вођу имајући на свим путевима својим Господа, Који мигом све твори:
Њега преузносимо у све векове.
росунчана светлост надбожанствене Тројице, уселивши се у тебе,
показа те као светлост што просветљује сабор православних, и
отупљује оружје јеретика, и кличе: Господа опевајте и преузносите у све
векове.
Богородичан:
ао ружу у трњу нашавши те, цвет свемирисни у долинама, крин
свечисти, Владичице Богоневесто, твој Женик свише усели се у те,
замирисав сав свет који те опева у све векове.

К

Песма 9. Ирмос:
Сваки земнородни нека заигра просветљен Духом, умови бестелесни да се
радују, свештени празник Богоматере славећи, и нека кличу: радуј се,
свеблажена Богородице, чиста Приснодјево.
[Припев:] Величај, душо моја, међу јерарсима пресветли светилник.
ав притичем под божанствени покров твој, дивни: јер власт од Христа
примивши да грехе разрешаваш, ланце грехова мојих растргни, спаси
ме молитвама својим, и Божанственом светлошћу просвети.

С

[Припев:] Величај, душо моја, украситеља Цркве Христове.
светлост си незалазну отишао, оче славни, од земаљског се избавивши:
пред Сведржитељем и тросунчаном Светлошћу са вишњим војскама
стојећи, сјајем се наслађујеш који отуд стиже, свеблажени, и нас просвећујеш
који те хвалимо.
Слава ...

У
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[Припев:] Величај, душо моја, триипостасног и нераздељивог Божанства
силу.
ао јунак си лажљиве јереси разобличавао, божанствени си заштитник
православља био, са Игњатијем чији дух и престо си наследио, Фотије,
и с њим се молиш Господу.
И сада ... Богородичан:

К

[Припев:] Величај, душо моја, часнију и славнију од вишњих војски.
отећи ме свег обожити, Бог се сав с тобом сједини, и нова неисказана
тајна настаје: као Дјева рађаш непорочно, и Бога видимо у телу:
опевајући Њега, тебе блаженом зовемо, Марија, као што си сама прорекла.

Х

Светилан.
Подобан: Жене (по)чујте ...

Т

оплог те заступника и светлог учитеља има Црква, оче; стога спомен
твој светло славећи кличе: увек штити стадо твоје и неповређеним
чувај од јереси и зла, свештеноначалниче Господњи.
[Слава ... и сада ...] Празника.
На „Хвалите ...“ узимамо 4 стиха и појемо стихире, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...
схвалимо Божанственог свештеноначалника Цркве, учитеља ваистину
великог и проповедника Логоса, дивног равноапостола Фотија, јер
настаде свеславни празник његов, весеље свих верних.

У

те врлине зовемо, Фотије, пријатељем мира, делатељем љубави,
Домом
стубом целомудрености, крепким пребивалиштем молтве, ризницом
исцељења и молитвеником твојих штоватеља, блажени.
постолима си прибран као равноапостол, јер си као Божанствени
проповедник сва словенска племена Христу привео, породивши их
крштењем светим: њих у православљу сачувај.

А
К
Г

ад се земаљски Деница погорди љуто, подигавши престо свој изнад
звезда, први си, славни, ревнујући као Михаил повикао: стојмо смерно,
стојмо сви у часним предањима отаца.
Слава ... глас 5:
де се призове име твоје светлоимено, отуд бежи ђаволова сила, јер не
може светлост твоју гледати пали Деница; молимо те стога да
огњеносне стреле његове што се на нас подижу погасиш, заступништвом
твојим избављајући нас од саблазни његових, јерарше Фотије, песме достојни.
И сада ... Празника.
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Месеца фебруара у 6. дан

Велико славословље и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.*12
Блажен(ств)а, 3. песма канона Празника, и 6. [песма] канона светога.
Прокимен, глас 1:
Уста моја казиваће (пре)мудрост, [а поука срца мога разум.]*13
Стих: (По)чујте ово сви народи, [(са)слушајте сви који живите по васељени.]*14
Апостол Јеврејима зач. 318.
Алулуја, глас 2.
[Стих:] Уста праведника поучаваће (се) (пре)мудрости, а језик његов
казиваће суд.*15
[Стих: Закон Бога његов(ог)а је у срцу његов(ом)у, и неће се спотаћи стопе
његове.]*16
Св. Јеванђеље од Јована зач. 36.
Причастен:
У вечном памћењу биће праведник, [од зл(ог)а гласа неће се уплашити.]*17
Крај, и Богу слава.

12* У кориштеном србском изворнику овде стоји само скраћено: На литургиjи, Изобразитељна, 3. Песма Канона
празника и 6. Канона светога. Апостол и Јеванђеље од новембра 13. Причaстен: У вечном (с)помену ... па зато овај део
дајемо према црквено‐словенском тексту службе преузетом са сајта Ортлиб.
13* Пс. 48,4.
14* Пс. 48,2.
15* Пс. Пс. 36,30.
16* Пс. Пс. 36,31.
17* Пс. 111,6 и 7.
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