МЕСЕЦА ЈАНУАРА, У 28. ДАН.
Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь.

СЛУЖБА ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИКУ
СИМЕОНУ (НИЈЕМЧЕВИЋУ),
ИГУМАНУ ГОМИРСКОМ;
И ДРУГИМ С ЊИМЕ ПРОГНАНИМ МОНАСИМА.
Слyжба прпdбноисповёднику
сmмеHну [ніeмчевичу],
и3гyмену гоми1рійскому:
и3 пр0чымъ съ ни1мже
прогнaннымъ монaхwмъ.

С благословом његовог преосвештенства
епископа Горњо-карловачког
г. Герасима (Поповића):
Службу преподобноисповеднику
Симеону (Нијемчевићу), игуману Гомирском,
и другим с њиме прогнаним монасима –
на србском језику саставио
Лазар Љубић,
а на црквено-словенски језик превео
Зоран А. Станчевић.
У Карловцу и Београду, 2022. г.

Съ блгcвeніемъ є3гw2 преwсщ7eнства
є3пcкпа Горнэ-кaрловацкагw
гDи1на Герaсіма [П0повича]:
Слyжбу прпdбноисповёднику
сmмеHну [ніeмчевичу], и3гyмену гоми1рійскому,
и3 пр0чымъ съ ни1мже прогнaннымъ монaхwмъ:
на сeрбстэмъ љзhцэ состaвилъ
Лaзарь Лю1бичъ,
въ цRковно-славsнскій љзhкъ же преложи1лъ
З0ранъ Ґ. Стaнчевичъ.
Въ Кaрловцэ и3 Бэлгрaдэ, ¤вкв-гw г0да.

МЕСЕЦА ЈАНУАРА, У 28. ДАН.
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИКА
СИМЕОНА (НИЈЕМЧЕВИЋА), ИГУМАНА ГОМИРСКОГ;
И ДРУГИХ С ЊИМЕ ПРОГНАНИХ МОНАХА.
НA ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен је човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8, глас 2.
Подобан: Када Те са дрвета ...
ада се божанственом љубављу * срца ваша разгореше, * ка
Христу сведушно похитасте, * његов благи јарам спремно
узесте, * постом, бдењем и молитвом се очистисте * и мудрошћу
православља се узвисисте; * у њој утврдите нас који с љубављу
штујемо * свете подвиге и злопаћења ваша, * страдалници
славни.
[Двапут.]

К

ада на Христово стадо малено*1 * вукови душегубни насрнуше
* желећи од тора спасења да га отргну,*2 * тада се уз
архипастира марчанског Гаврила * као ограда непробојна показасте,
* и грабљивце смело одбијасте, * ревнујући отачки и трпећи
мученички, * венце на небесима трисјајне добисте, * преподобни оци
из трију обитељи сабрани.
[Двапут.]

К

ада вас из обитељи ваших потераше, * дома Богородице
Лепавинске, * Претечиног светишта Гомирја * и славне
епископије Марчанске, * тада у друге градове прогнани бисте*3 * и
до острва Малте у оковима стигосте, * Свету Тројицу неустрашиво
исповедасте * и многа страдања трпељиво поднесте, * уснувши пак, у
Христу се прослависте, * Њему се за душе наше молите, *
страдалници славни.
[Двапут.]

К

* Лк. 12,32.
* Јн. 10,1.
3* Мт. 10,23.
1
2

Мцcа їануaріа, въ ки-й дeнь.
Пaмzть прпdбноисповёдника
сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw:
и3 пр0чихъ съ ни1мже прогнaнныхъ монaхwвъ.
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }, глaсъ в7.
Поd: Е#гдA t дрeва тS:
гдA бжcтвенною люб0вію * с®цA в†ша разгорёшасz, * ко хrтY

Е#вседyшнw

потек0сте, * тогw2 бlг0е и4го ўгот0ваннw взsсте, *

пост0мъ, бдёніемъ и3 мlтвою њчи1стистесz * и3 мyдростію правослaвіz
возвhсистесz: * въ нeйже ўтверди1те нaсъ съ люб0вію чтyщихъ *
с™ы6z п0двиги и3 ѕлострад†ніz в†ша, * страдaльцы слaвніи.

[Двaжды.]

гдA на хrт0во стaдо мaлое * в0лцы душегyбніи напад0ша * хотsще

Е#t

њгрaды

сп7сeніz

tт0ргнути

є5:

*

тогдA

съ

ґрхіпaстыремъ

мaрчанскимъ гавріи1ломъ * ћкw њпл0тъ непроницaемый показaстесz, * и3
хи1щникwвъ дерзновeннw tвращaсте, * n§ески ревнyюще и3 м§нически
терпsще, * вэнцы2 на нб7сёхъ трисі‰нныz воспріsсте, * прпdбніи nц7ы2 t
трeхъ nби1телехъ с0брани.

[Двaжды.]

гдA t nби1телехъ вaшихъ прогнaша вaсъ, * д0ма бцdы лeпавинскіz, *

Е#п®тeчева с™и1лища гоми1ріа * и3 слaвныz є3пcкпіи мaрчанскіz: * тогдA

въ друг‡z грaды прогнaни бhсте, * и3 ко џстрову мaльтэ во ќзахъ
достиг0сте, * с™yю трbцу небоsзненнw и3сповёдасте * и3 мнHгаz страд†ніz
терпэли1внw под8sсте, * ўснyвше же, во хrтЁ прослaвистесz, * томY њ
душaхъ нaшихъ моли1тесz, * страдaльцы слaвніи.

[Двaжды.]

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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ада се истини верно пропатисте * и у небеска насеља
похитасте, * мученикâ зборови и анђелâ хорови * са својим
Владиком примише вас; * у горњем Сиону се дворећи * и слободу
пред Господом користећи, * саборци нам у подвигу будите * и
земаљска вам станишта надгледајте, * преподобни оци, трију
обитељи покровитељи.
[Двапут.]

K

Слава ... глас 6:

аборе богољубитељâ * и штоватељи мученикâ, * новонастало
славље Симеона преподобног, * сабравши се, прославимо * од
срца му кличући: * Радуј се, подвижниче добри; * радуј се,
свештениче часни; * радуј се, црквеног учења тумачу тачни; * радуј
се, зловерја изобличитељу строги; * радуј се, делима си речи
потврдио; * радуј се, за веру си пострадао; * радуј се, Цркву дивно си
украсио; * радуј се, људе своје у побожности си утврдио; * радуј се,
свима као исповедник си засијао; * радуј се, обитељ гомирску си
прославио; * радуј се, Симеоне преблажени.

С

И сада ... Богородичан догматик, глас исти:

о да те блаженом не назове, * Пресвета Дјево? * Или, ко да не
поје * твојем пречистом Породу? * Јер Јединородни Син, *
који пре векова засија од Оца, * роди се из Тебе чисте. *
Неисказано се оваплоти, * он који је по природи Бог, * по природи
поста човек нас ради. * Не у два лица раздељиван, * него у двема
природама без сливања познаван. * Њега моли, Чиста, Свеблажена,
* да помилује наше душе.

К

Вход. Прокимен дана, и паримије преподобних.

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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гдA њ и4стинэ вёрнw страдaльчествовасте, * и3 къ небє1снымъ

Е#селeніємъ

потщaстесz, * м§никwвъ соб0ри и3 ѓгGлwвъ ли1цы * со

свои1мъ вLкою пріsша вaсъ: * въ г0рнэмъ же сіHнэ водворsющесz, * и3
своб0ду ко гDу и3сп0лзующе, * спобHрницы нaмъ въ п0двизэ бyдите * и3
земн†z вaмъ nби1тєлища назирaйте, * прпdбніи nц7ы2, трeхъ nби1телей
покрови1теліе.

[Двaжды.]
Слaва, глaсъ ѕ7:

С

об0ре

бGолю1бцєвъ

и3

м§никwвъ

почитaтеліе,

*

новобhвшее

торжество2 сmмеHна прпdбнагw, * собрaвшесz прослaвимъ * t с®ца

томY вопію1ще: * рaдуйсz, подви1жниче д0брый: * рaдуйсz, сщ7eнниче чcтнhй:
* рaдуйсz, цRк0внагw ўчeніz толковaтелю т0чный: * рaдуйсz, ѕловёріz
и3зw
8 бличи1телю стр0гій: * рaдуйсz, дBлы гlг0лы потверди1вый: * рaдуйсz, њ
вёрэ пострадaвый: * рaдуйсz, цRковь ди1внw ўкраси1вый: * рaдуйсz, лю1ди
сво‰ во бlгоговёніи ўтверди1вый: * рaдуйсz, всBмъ ћкw и3сповёдникъ
возсіsвый: * рaдуйсz, nби1тель гоми1рійскую прослaвивый: * рaдуйсz,
сmмеHне пребlжeнный.
И# нhнэ, бGо®ченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:

К

то2 тебE не ўбlжи1тъ, прес™az дв7о; * кт0 ли не воспоeтъ твоегw2
пречcтагw

ржcтвA;

*

безлётнw

бо

t

nц7A

возсіsвый

сн7ъ

є3динор0дный, * т0йже t тебE чcтыz пр0йде, * неизречeннw вопл0щсz, *
є3стеств0мъ бGъ сhй, * и3 є3стеств0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рaди, * не во
двою2

лиц{

раздэлsемый,

*

но

во

двою2

є3стеств{

*

несли1тнw

познавaемый. * того2 моли2, чcтаz, всебlжeннаz, * поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 парєміи2 прпdбныхъ.
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Меcеца јануaра, у 28-и дан

На литији: стихира храма и светих, глас 1:
есели се у Господу, * славна Христова Цркво, * Женику своме
верна и беспрекорна, * прослављајући мужеве часне и
богоизабране, * који се храбро подвизаваше * и славу Христову на
земљи увећаше: * о, велики архипастири, * вретанијска и северинска
тврђаво, * марчански и плашчански бедеме, * вере православне
чувари; * о, жумберачки неустрашиви исповедници, * лепавински
игумани-мученици * и ти Симеоне, гомирска похвало; * о,
четрнаесторице богомсабраних црноризаца * који сте беде многе на
земљи претрпели * и славу светих на небесима задобили; * све вас
прослављамо и молимо: * од Бога нам мир измолите * и спасење
душама нашим.
Слава ... глас 6:

В

одите данас сви, * цветовима врлина се украсивши, * за
свечасно славље се уготовимо * и песме свештене појући, *
похвале достојне изнедримо: * уме испуњени огњем страха Божијег,
* пастиру који свиралом учења свога * на пашњак спасења одводиш,
* учитељу који громом речи својих * безбожност спаљујеш, *
Симеоне оче преподобни, * стојећи пред Христом * за кога си
свеживотно ревновао, * моли се за ово сабрање * што те с љубављу и
усрђем штује, * да се избави од напасти сваке * и милост Божију да
обрете.
И сада ... Богородичан, глас исти:

Х

ав род људски те стече * за топлу молитвеницу * и моћну
заступницу, * Пречиста Богородице Дјево, * зато ти и ми
прибегавамо и вапијемо: * сачувај у православљу земље западне * и
заштити од зала верне слуге Сина свога, * Христа Бога нашега, *
Свехвална, Свеопевана.

С

На стиховње: стихире, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...
а Христом Господом умно се распевши * и све прохтеве
греховне чврсто приковавши, * за светски живот сте умрли * и
светим животом у Христу оживели;*4 * зато вас телесна смрт није
победила, * него сте је сатрли, * блистањем своје преподобности * све
просветљујући.

С

* 2. Кор. 4,10; Гал. 5,24.

4

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...

~6~

На літjи: стіхи1ра хрaма и3 с™hхъ, глaсъ №:

В

есели1сz њ гDэ * слaвнаz хrт0ва цRкве, * женихY своемY вёрнаz и3
пренепор0чнаz, * мyжы чcтны6z и3 бGоизбр†нныz прославлsюще, *

д0блэ подвизaющыzсz * и3 слaву хrт0ву на земли2 ўмнHжившыz: * q!
ґрхіпaстыріе

вeліи,

*

вретан‡йскаz

и3

север‡нскаz

ўтверждє1ніz,

*

м†рчанскаz и3 пл†щанскаz забр†ла, * вёры правослaвныz храни1теліе: * q!
жyмберчестіи

неустраши1міи

и3сповBдницы,

*

лeпавинстіи

и3гyмени

мyчєницы, * и3 ты2 сmмеHне, гоми1рійскаz похвало2, * q! четыренадесsтице
чернори1зцєвъ бGос0бранныхъ: * и5же бэды6 мнHгіz на земли2 претерпёсте *
и3 слaву с™hхъ на нб7си2 воспріsсте: * всёхъ вaсъ прославлsемъ и3 м0лимъ: *
t бGа нaмъ ми1ръ и3спроси1те * и3 сп7сeніе душaмъ нaшымъ. Слaва, глaсъ ѕ7:

П

ріиди1те днeсь вси2, * цвэты6 добродётелей ўкраси1вшесz, * къ
всечcтн0му торжествY ўгот0вимсz * и3 пBсни сщ7є1нныz пою1ще, *

похвалы6 чcтны6z tрhгнемъ: * ќме и3сп0лненый nгнeмъ стрaха б9іz, *
пaстырю свирёлію ўчeніz своегw2 * къ пaжити сп7сeніz наставлszй, *
ўчи1телю гр0момъ словeсъ свои1хъ безб0жіе попалszй: * сmмеHне, џ§е
прпdбне, * предстоS хrтY * є3мyже всежи1зненнw ревновaлъ є3си2, * моли1сz
за сіE собрaніе * съ люб0вію и3 ўсeрдіемъ чтyщее тS, * во є4же и3збaвитисz
є3мY t всsкіz напaсти * и3 млcть б9ію њбрэсти2.
И# нhнэ, бGо®ченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:

В

eсь р0дъ чlвёческій стzжa тz * тeплую мlтвенницу * и3 крёпкую
предстaтельницу, * пречcтаz бцdе дв7о: * тёмъ, и3 мы2 прибэгaемъ ти2

и3 вопіeмъ: * сохрани2 во правослaвіи зeмли з†падныz * и3 защити2 t ѕHлъ
вBрныz рабы6 сн7а твоегw2, * хrтA бGа нaшегw, * всехвaльнаz, всепётаz.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №.
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

С

о хrт0мъ гDемъ ќмнw распeншесz * и3 вс‰ восхотBніz грэхHвнаz
твeрдw пригвозди1вше, * мірск0му житію2 ўмр0сте * с™hмъ же

живот0мъ во хrтЁ њжи1сте: * тёмъ, тэлeснаz смeрть не побэди2 вaсъ, *
но попрaсте ю5, * блистaніемъ своегw2 препод0біz * вс‰ просвэщaюще.

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*5

А

нђелоподобно на земљи живећи * и веру спасоносну трепетно
држећи, * крепким душама исповедање * чвршће од
дијаманта сте принели * и немоћним телима многе патње сте
поднели; * прогнани за веру * – за мучитеље сте се молили; * награду
у Христа обревши * – у светој вери нас до краја сачувајте, *
молитвама својим.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*6
Христу Богу који вам силу даде,*7 * многе невоље храбро сте
поднели: * тамницу и гладовања, * понижавања и батине; *
његов мир, који превазилази сваки ум,*8 да задобијете; * и његову
слободу, којом вас ва век ослободи, да наследите; * о, Христови
сужњи, * Симеоне са славном дружином, * утврдите живот наш
молитвама својим.

У

Слава ... глас 2:
вештена обитељ гомирска, * исповедањем страдалникâ
утврђена, * весело празнује кличући: * Радуј се, подвижника
славо, * јер си најчистије миро * Господу Исусу принео; * радуј се,
свештенослужитељâ похвало, * јер си најмириснији тамјан * Христу
своме узнео; * радуј се, мукотрпникâ украсу, * јер си за отачка
предања многовидно измучен; * радуј се, јер си покој вечни
пронашао; * радуј се, Симеоне многоблажени * са дружином
преподобном.

С

И сада ... Богородичан, глас исти:
чуда новијег од свих древних чуда! * Јер, ко зна за мајку која
без мужа рађа * и на рукама носи Оног који сву творевину
држи; * Божија је воља да се роди. * Њега си као младенца,
Пречиста, * својим рукама носила * и материнску смелост пред њим
имајући, * не престај да се молиш за оне који те поштују, * да
помилује и спасе душе наше.

О

* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.
7* Флп. 4,13.
8* Флп. 4,7.
5
6

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
гGлопdбнw на земли2 жи1тельствующе * и3 вёру сп7сон0сную трeпетнw

Ґсоблюдaюще,

*

крёпкими

душaми

и3сповёданіе

*

твердёйшее

ґдамaнта принес0сте * и3 немощнhми тэлесы6 мнHгіz болBзни под8sсте: *
њ вёрэ прогнaни * њ мучи1телей молsстесz: * мздY ў хrтA њбрётше *
во с™ёй вёрэ до концA нaсъ сохранsйте, * мlтвами свои1ми.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.

В

о

дaвшему

вaмъ

крёпость,

хrтY

бGу,

*

мнHгіz

скHрби

д0блественнw под8sсте: * темни1цу и3 ґлк†ніz, * ўничижє1ніz и3

біє1ніz: * во є4же ми1ръ є3гw2, превосходsй всsкъ ќмъ, получи1ти: * и3
своб0ду є3гw2, є4юже вaсъ свободи2 во вёкъ, ўнаслёдовати: * q! хrтHвы
ќзницы, * сmмеHне со слaвною дружи1ною, * ўтверди1те жив0тъ нaшъ
мlтвами свои1ми.
Слaва, глaсъ в7:

С

щ7eннаz nби1тель гоми1рійскаz, * и3сповёданіемъ страдaльникwвъ

ўтверждeннаz,

*

вeселw

прaзднуетъ

вопію1щи:

*

рaдуйсz,

подви1жникwвъ слaво, * чcтёйшее мv1ро * гDу ї}су принeсшій: * рaдуйсz,
сщ7еннослужи1телей похвало2, * бlгов0ннэйшій fmміaмъ * хrтY своемY
вознeсшій: * рaдуйсz, страдaльникwвъ ўкрашeніе, * њ n§ескихъ предaній
многоoбрaзнw ўмyченный: * рaдуйсz, пок0й вёчный њбрётшій: *
рaдуйсz, сmмеHне многобlжeнный * со дружи1ною прпdбною.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
чудесE н0вагw всёхъ дрeвнихъ чудeсъ! * кт0 бо познA м™рь безъ

Qмyжа р0ждшую, * и3 на рукY носsщую, * всю2 твaрь содержaщаго, *

б9іе є4сть и3зволeніе, р0ждшеесz: * є3г0же ћкw мLнца, пречcтаz, * твои1ма
рукaма носи1вшаz, * и3 м™рне дерзновeніе къ немY и3мyщаz, * не престaй
молsщи њ чтyщихъ тS, * ўщeдрити и3 сп7сти2 дyшы нaшz.
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Меcеца јануaра, у 28-и дан

На благосиљању хлебова: тропар, глас 3:

П

равославну веру добро држећи * и за отачка предања
храбро ревнујући; * претњи кривоверних ниси се уплашио *
и многим мучењима си одолео; * Симеоне, оче наш, * са
дружином преподобном, * Христа Бога моли * да нам дарује
велику милост.
[Двапут.]
И: Богородице Дјево ... [Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог је Господ ... тропар светога, глас 3:
Православну веру добро држећи ... [Двапут.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

Т

ебе, посредницу спасења рода нашега, * опевамо, Богородице
Дјево, * јер телом од тебе узетим Син твој и Бог наш, *
примивши страдање на крсту, * избави нас трулежи као
човекољубив.
По 1. катизми: сједален, глас 1:
идело небеско које пут вере праве осветљава, * пламен
божанствени који срца верних разгорева, * Цркви својој објави
те Христос, * Симеоне свечасни; * светило незалазно * и буктињо
неугасива, * горњих мудрости тајниче * и богодејствовања весниче, *
моли се за нас.
[Двапут.]

В

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

М

аријо, чиста, непорочна, * која сваки ум превазилазиш, *
најчистије станиште Божије, * нас гресима многим
притешњене * на ширину покајања изведи, * најсилнијим својим
молитвама, * јер можеш много као Мајка Свемогућег.
По 2. катизми: сједален, глас 3:

Б

ожанственим Духом просветљен, * православно предање
смело си проповедао, * свеблажени Симеоне, * и мучитеље
зловерне си посрамио, * у заточеништво неправедно послат, * оче
преподобни, * Христа Бога моли * опроштај грехова да дарује нама *
који штујемо с љубављу свети спомен твој.
[Двапут.]

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...
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На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ G:

П

равослaвную вёру д0брэ соблюдaz * и3 њ n§ескихъ предaній
д0блестнэ ревнyz: * прещeній кривовёрныхъ не ўстраши1лсz є3си2 *

и3 мн0гими мучє1ніи њдолёлъ є3си2: * сmмеHне, џ§е нaшъ, * со дружи1ною
прпdбною, * хrтA бGа моли2 * даровaти нaмъ вeлію млcть.

[Двaжды.]

И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]

На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь с™aгw, глaсъ G:
Правослaвную вёру д0брэ соблюдaz: [Двaжды.]

Т

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
S ходaтайствовавшую сп7сeніе р0да нaшегw, * воспэвaемъ бцdе дв7о:
* пл0тію бо t тебE воспріsтою, * сн7ъ тв0й и3 бGъ нaшъ, *

кrт0мъ воспріи1мъ стrть, * и3збaви нaсъ t тли2 ћкw чlвэколю1бецъ.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ №:

С

вётъ нбcный пyть вёры прaвыz њсіzвaющій, * плaмень бжcтвенный
с®цA вёрныхъ разжизaющій, * цRкви своeй њб8zви1 тz хrт0съ, *

сmмеHне всечcтне: * свэти1ло незаходи1мое * и3 лучE неугаси1маz, * г0рнихъ
мyдростей таи1нниче * и3 бGодёйствіz вёстниче, * моли1сz њ нaсъ. [Двaжды.]

М

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Rjе, чcтаz, непор0чнаz, * всsкъ ќмъ превосходsщаz, * чcтёйшее
жили1ще б9іе, * мн0гими грэхи6 нaсъ ўтэснє1нныz * на широтY

покаsніz и3зведи2, * крэпчaйшими свои1ми мlтвами, * мн0гw бо м0жеши
ћкw м™и всемогyщагw.

Б

По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G:

жcтвеннымъ

д¦омъ

дерзновeннw

проповёдалъ

мучи1телей

ѕловёрныхъ

просвэщeнъ,

посрами1лъ

є3си2,
є3си2,

*

*

правослaвное

всебlжeнне
*

въ

предaніе

сmмеHне,

заточeніе

*

и3

непрaведнw

tсылaемь: * џ§е прпdбне, * хrтA бGа моли2, * њставлeніе грэхHвъ даровaти
нaмъ * чтyщымъ съ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

[Двaжды.]

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
ладичице, посреднице свих који ти се моле, * тобом се
осмељујемо * и тобом се хвалимо * и к теби наду сву упиремо:
* моли Рођенога од тебе, * Христа Бога нашега, * за недостојне слуге
своје.

В

Величање:

Б

лаженим те зовемо, * преподобни оче Симеоне; * и поштујемо
подвиге и страдања твоја, * која си претрпео * у одбрани праве

вере.

Псалам изабрани: Стрпљиво очекивах Господа ...*9
По полијелеју: сједален, глас 8:
еру истиниту у срце положивши, * обогатио си се
премудрошћу Логоса * и устима нелицемерно је
исповедивши, * правоверје си страдањем запечатио; * ученике своје
светим учењем си хранио * и истину на делу си посведочио, * зато те
као доброг учитеља прослављамо * и непостидног исповедника
опевамо. * Моли Христа Бога да дарује опроштај грехова нама * који
с љубављу славимо свети спомен твој.
[Двапут.]

В

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

Т

ебе Дјеву и једину која је родила Бога телом, * као блажену
прославља род људски, * јер се у тебе уселио Огањ божанства
* и као детенце си дојила Саздатеља и Господа. * Зато анђелски и
људски род заједно славе * пречисти твој Пород * и сагласно ти
вапију: * моли Христа Бога да дарује опроштај грехова онима * који
се с вером поклањају пресветом Породу твоме.
Затим степена: 1. антифон 4. гласа: Од младости моје ...
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом * смрт преподобних његових.*10
Стих: Шта ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*11
* Пс. 39,2.
* Пс. 115,6.
11* Пс. 115,3.
9

10

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:

~ 12 ~

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

В

Lчце, предстaтельнице всёхъ молsщихсz тебЁ, * тоб0ю дерзaемъ,

* и3 тоб0ю хвaлимсz, * и3 къ тебЁ надёzніе своE и3справлsемъ: *

моли2 р0ждшагосz t тебE, * хrтA бGа нaшего, * њ недост0йныхъ р†бъ
твои1хъ.
Величaніе:
тS, *
Ўбlжaемъ
страд†ніz тво‰,

прпdбне џ§е сmмеHне: * и3 чтeмъ п0двиги и3
* ±же претерпёлъ є3си2 * во њхранeніи прaвыz

вёры.
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }:

В

ёру и4стинную въ с®цы вложи1въ, * премyдростію сл0ва њбогати1лсz
є3си2:

*

и3

ўсты6 нелицемёрнw

сію2

и3сповёдавъ,

*

правовёріе

страдaніемъ запечатлёлъ є3си2: * ў§ники2 сво‰ с™hмъ ўчeніемъ воспитaлъ
є3си2, * и3 и4стину дёйствительнw посвидётельствовалъ є3си2: * тёмъ добрa
тz ў§телz прославлsемъ, * и3 непостhдна и3сповёдника воспэвaемъ. *
моли2 хrтA бGа прощeніе грэхHвъ даровaти нaмъ * съ люб0вію слaвzщымъ
с™yю пaмzть твою2.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Д*

в7у тS и3 є3ди1ну р0ждшую бGа пл0тію, * ўбlжaетъ р0дъ чlвёческій:
въ тебe бо всели1сz џгнь бжcтвA * и3 ћкw мLнца дои1ла є3си2

создaтелz и3 гDа. * тёмъ ѓгGлскій и3 чlвёческій р0дъ вкyпэ слaвzтъ *
пречcтое твоE ржcтво2 * и3 соглaснw ти2 вопію1тъ: * моли2 хrтA бGа даровaти
прощeніе грэхHвъ * съ вёрою покланsющымсz прес™0му ржcтвY твоемY.
Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса: T ю4ности моеS:
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;
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Меcеца јануaра, у 28-и дан

Затим: Све што дише нека хвали Господа ...
Св. Јеванђеље: Матеј зач. 43 [11,27-30].
По 50. псалму: стихира, глас 6:

П

реподобни оче, * по свој земљи пронесе се глас о теби: * на
небесима си нашао награду за патње своје, * зловерних
лукавост си посрамио * и правило вере си потврдио, * јер си
предачку ревност благодатно достигао; * стога слободу пред
Христом Богом имајући, * мир измоли душама нашим.
Канон Пресветој Богородици, на 6;
и Канон светима, на 8, глас 6,
коме је акростих [у тропарима]:
Исповедници вере светле.
Песма 1. Ирмос:
Као по копну путоваше Израиљ по дну мора пешице, гонитеља
фараона видећи потонулог, ,,Богу победну песму певајмо”,
вапијаше.
Припев: Свети исповедници, * молите Бога за нас.

И
С
П
Г

споведници вере, мужеви блажени, дрвеће сте родно крај
извора вода;*12 а гонитељи зловерни – сасечене и усахле гране;
певајмо Богу победну песму.
тена вере, извор неисцрпни, са којег реке богопознања
потекоше и потоци предања набујаше, показао си се,
Симеоне најизврснији са братијом.
отпору верних у Крајини, братије своје старатеља брижног и
побожности учитеља строгог, Симеона, исповедника
гомирског, победним песмама опевајмо.
Богородичан:
оспод, који је небо распростро и земљу утврдио, тебе, Свесвета
Дјево, друго небо на земљи показа у утробу твоју телесно се
настанивши.
Катавасија: по Уставу.
* Пс. 1,3.

12

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...
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Тaже: Всsкое дыхaніе:
С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло м7г [главA №i,к7з-l].
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

П

рпdбне џ§е, * во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе твоE: * на нб7сёхъ
њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, * ѕловёрныхъ лукaвство

посрами1лъ є3си2, * и3 прaвило вёры потверди1лъ є3си2, * прeдкwвъ бо рeвность
блгdтнw дости1глъ є3си2: * тёмже, своб0ду ко хrтY бGу и3мёz, * ми1ръ
и3спроси2 душaмъ нaшымъ.
КанHнъ прес™ёй бцdэ, на ѕ7:
И# канHнъ с™ы6мъ, на }, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ], на сeрбстэмъ љзhцэ:
И#сповBдницы вёры свётzтсz.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: С™jи и3сповBдницы, * моли1те бGа њ нaсъ.
сповBдницы вёры, мyжи бlжeнніи, древесA рHднаz є3стE при

И#и3сх0дищихъ в0дъ: гони1тели же ѕловёрніи ссэчє1нныz и3 и3зсHхшыz

вBтви: пои1мъ бGу побёдную пёснь.

С

тэнA

вёры,

и3ст0чникъ

неизчерпaемый,

t

негHже

рBки

бGовёдэніz потек0ша и3 пот0ки предaніz наводни1шасz, показaлсz

є3си2, сmмеHне и3зрsднэйшій съ брaтіею.

П

одкрэплeніе вёрныхъ въ краjнэ, брaтій свои1хъ попечи1телz т0щна

и3 бlгочcтіz ў§телz стр0га, сmмеHна, и3сповёдника гоми1рійскаго,

побёдными пёсньми воспои1мъ.

Г

БGо®ченъ:

Dь, нб7о распрострhй и3 зeмлю ўтверди1вый, тебE, всес™az дв7о, и3н0е

нб7о на земли2 показA во ўтр0бу твою2 тэлeснw всели1выйсz.
Катавaсіа: по ўстaву.

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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Песма 3. Ирмос:
Нема светога као што си ти, Господе Боже, мој, који си узвисио
рог верних својих, Благи, и утврдио нас на камену исповедања свога.
ткривење Очево, Сина Божијег, у срце павловски уселивши,
Духом Светим сте вапили: Ава, Оче Благи, верне своје у векове
узвиси.

О

еру божанствену, спасоносну, у најтајније скривнице душе
положивши, пред гонитеље смело сте иступили кличући:
Светије вере од ове богопредане нам нема.

В
Е
П

во, дружина света, у вери једнодушна, похвала општежића,
слава Цркве, на камену исповедања Тројице утврђена, Господу
Благом за нас молитвено вапије.
Богородичан:
ошто си родила Бога, који је ради нас постао човек; моли га,
Свечиста, у дан суда да се смилује нама који смо много
сагрешили.
Сједален, глас 3:
традања овога века да су ништа знајући, * наспрам славе која
ће се открити,*13 * злобљења разноврсна храбро сте поднели *
и веру неокаљану сачували, * према томе славом небеском сте
даровани, * свети страдалници; * Христа Бога молите * да нас у вери
отачкој укрепи. [Двапут.] Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

С

точиште и снаго наша, Богородице, * моћна помоћи света, *
монашке обитељи * у којима ти се мољења дан и ноћ узносе *
и верне слуге твоје по свету, * молитвама својим од сваке невоље
сачувај, * једина Благословена.

У

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, Бог и Господ, часна Црква боголепо пева
кличући, чистога ума у Господу празнујући.
игумана примивши, узор подвижништва,
Достојанство
светионик браћи, стуб православља, Симеоне, био си, чистога
ума у Господу ликујући.
* Рим. 8,18.

13

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ,
бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
кровeніе џ§ее, сн7а б9іz, въ с®це пavловски всели1вше, д¦омъ

Tс™hмъ вопіsсте: ѓвва, џ§е бlгjй, вBрныz сво‰ во вёки возвhси.

В

ёру бжcтвенную, сп7сон0сную, въ тaинствєннэйшаz сокрHвища

души2 вложи1вше, къ гони1телємъ дерзновeннw предстaсте вопію1ще:

нёсть с™hz вёры пaче сіS нaмъ бGопрeданныz.

С

E, дружи1на с™az, въ вёрэ є3динодyшнаz, похвалA nбщежи1тіz,

слaва цRкве, на кaмени и3сповёданіz трbцы ўтверждeннаz, ко гDу

бlг0му њ нaсъ мlтвеннw вопіeтъ.

БGо®ченъ:

кw родилA є3си2 бGа, нaсъ рaди бhвша чlвёка: того2 моли2, всечcтаz,

Ћвъ дeнь судA поми1ловатисz нaмъ мн0гw согрэши1вшымъ.
Сэдaленъ, глaсъ G:

С

трад†ніz вёка сегw2 ћкw ничт0же сyть вёдуще, * къ слaвэ
хотsщей tкрhтисz, * њѕлоблє1ніz разноoбр†знаz д0блественнэ

под8sсте * и3 вёру неwкалsнну сохрани1сте, * toнyдуже слaвою нбcною
даровaны є3стE, * с™jи страд†льницы: * хrтA бGа моли1те * въ вёрэ
n§естэй ўкрэпи1ти нaсъ. [Двaжды.] Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
бёжище и3 крёпосте нaша, бцdе, * м0щнаz п0моще мjру, *
Ўмонaшєскіz
nби1тєли * въ ни1хже молє1ніz дeнь и3 н0щь тебЁ
возн0сzтсz * и3 вBрныz рабы6 тво‰ въ мjрэ, * мlтвами свои1ми t
всsкіz ск0рби сохрани2, * є3ди1на блгcвeннаz.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Дбрaтіи, ст0лпъ правослaвіz, сmмеHне, бhлъ є3си2, t смhсла чи1ста њ

ост0инство и3гyмена пріи1мь, ўз0ръ подви1жничества, свэти1льникъ

гDэ ликyz.
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Н

евољама непомућени и новим претњама још више
подстакнути, истину Господњу јаче од пролазнога љубећи,
саборци твоји, Симеоне, клицали су: Христос је наша сила, Бог и
Господ.
Богородичан:
нај који је силом својом све створио и мудрим промислом све
одржава, премилосрдно се саздаје у утроби твојој, и ради
створењâ створење постаје, Пречиста, Благодатна.

О

Песма 5. Ирмос:
Божанском светлошћу својом, Благи, душе оних који ти с
љубављу долазе рано озари, молим се, да спознају тебе, Логосе
Божији, Бога истинитог, који дозиваш из мрака греховног.

И

стину зловернима смело објавивши, злобљења многа од њих
сте претрпели; и прогонство сте поднели, блажени,
божанском љубављу озарени.

Ц

арство које Христос ученицима обећа,*14 једина је ваша нада
била; јер сте се за чистоту вере патили, и од закона Божијег ни
за словце*15 нисте одступили.
Богородичан:

М

аријо, Владичице свих, од страшног ропства греха као
милостива избави ме; и на стазу покајања упути ме, јер си
Спаситеља душа наших родила.
Песма 6. Иромос:
Гледајући море живота узбуркано буром искушења, к тихом
пристаништу твоме притекавши, вапијем ти: Изведи из пропасти
живот мој, Многомилостиви.

И

стине ради из отаџбине прогнан, у оковима си на Малту
приспео; и у трпљењу до краја се подвизавао, Христов сужањ
пред светом будући, Симеоне блажени.
* Лк. 12,32.
* Мт. 5,19.

14
15

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...

~ 18 ~

Н

есмущaємы скорбьми2 и3 н0выми прещeньми ли1шше поwщрeни,
и4стину гDню си1льнэе преходи1мыхъ лю1бzще, спобHрницы твои2,

сmмеHне, вопіsху: хrт0съ нaша си1ла, бGъ и3 гDь.

БGо®ченъ:

С

и1лою своeю вс‰ сотворsй и3 мyдрымъ смотрeніемъ вс‰ соблюдaй,
премлcрднw создавaетсz во ўтр0бэ твоeй, и3 создaній рaди создaніе

бывaетъ, пречcтаz, блгcвeннаz.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка
грэх0внагw взывaюща.
стину ѕловBрнымъ дерзновeннw њб8zви1вше, њѕлоблє1ніz мнHгаz

И$t

ни1хъ претерпёсте: и3 прогнaніе под8sсте, бlжeнніи, бжcтвенною

люб0вію њзарeни.

Цє4сть: и4бо њ чcтотЁ вёры страдaльчествовасте, и3 t зак0на б9іz

rтво є4же хrт0съ ў§никHмъ nбэщA, є3ди1на надeжда вaша былA

ни њ бyквицэ не tступи1сте.

БGо®ченъ:

М

Rjе, всёхъ вLчце, t стрaшныz раб0ты грэхA ћкw млcтиваz
и3збaви мS: и3 къ стези2 покаsніz настaви мS, ћкw сп7са дyшъ

нaшихъ родилA є3си2.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское

м0ре

воздвизaемое

зрS напaстей

бyрею,

къ

ти1хому

пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
многомлcтиве.
стины рaди t n§ества прогнaнъ, во ќзахъ ко мaльтэ приспёлъ

И$є3си2:

и3 въ терпёніи до концA подвизaлсz є3си2, хrт0въ ќзникъ

къ мjрэ бывaz, сmмеHне бlжeнне.

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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одама Јадрана многомучно сте веслали, као последњи, од свију
презрени; узбуркано пак море живота прешавши, у тихо
пристаниште Христово сте приспели.

В

ванђелска реч на вама се испуни: да ће вас, ако сте Христови,
гонити, на судове предавати и сваковрсно вам злобити; но,
трпљењем*16 венце неувењиве себи сте исплели, четрнаесторице
незлобива.
Богородичан:

Е

унце, из утробе твоје пресветлим зрацима засијало, сву земљу
је озарило; Њиме се просветливши, као истиниту Божију
Мајку ми те прослављамо.

С

Кондак, глас 3:
имеон јуначни * веру праву исповеди * и ланце смерно понесе;
* као и дружина преподобна, * за истину на Малту прогнана; *
са мученицима данас се дворећи * и Христа Бога славословећи, *
заједно се моле за спасење душа наших.

С

Икос:
ише сам се трудио, одвише боја поднео, више пута био у
тамници, често у смртној опасности, пише апостол
Коринћанима.*17 Тако сте и ви, богоносни, православном вером
живећи и апостолски је исповедајући, кроз многе невоље и
злопаћења име Христово дивно прославили и венац победе
прописно добили.*18 Зато вас се опомињемо, Симеоне свештени са
дружином преподобном, и кличемо вам смерно: заједно се молите
за спасење душа наших.

В

* Мт. 10,16-22.
* 2. Кор. 11,23.
18* 2. Тим. 2,5.
16
17

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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В

одaми ґдрjи многотрyднw грeбосте, ћкw послёдни, t всёхъ
презирaеми: возмущeнное же м0ре жи1зни прешeдше, въ ти1хое

пристaнище хrт0во приспёсте.
ђльское сл0во въ вaсъ и3сп0лнисz: и4бо вы2 хrт0вы, прогонsютъ вaсъ,

Е#на

суди1ща предаю1тъ

терпёніемъ

и3 разноoбрaзнw вaсъ њѕлоблsютъ: но,

вэнцы2 неувzдaємыz себЁ и3сплет0сте, четыренадесsтице

неѕлHбиваz.

БGо®ченъ:

С

lнце, и3зъ ўтр0бы твоеS пресвётлыми лучaми возсіsвшее, всю2
зeмлю њзари1ло є4сть: и4мже просвэти1вшесz, ћкw и4стинную б9ію

м™рь тS прославлsемъ.
Кондaкъ, глaсъ G:

С

mмеHнъ д0блественный * вёру прaву и4сповэди * и3 ќзы смирeннw
понесE: * ћкоже и3 дружи1на прпdбнаz, * њ и4стинэ на мaльту

прогнaннаz: * съ мyчєники днeсь водворsющесz * и3 хrтA славосл0вzще, *
вкyпэ м0лzтсz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Јкосъ:

В

ъ трудёхъ мн0жае, въ рaнахъ преб0лэ, въ темни1цахъ и4злиха, въ
смeртехъ мн0гащи: пи1шетъ ґпcлъ корjнfzнwмъ. тaкw и3 вы2,

бGон0сніи,

правослaвною

вёрою

жи1тельствующе

и3

ґпcльски

сію2

и3сповёдающе, сквозЁ мнHгіz скHрби и3 ѕлострад†ніz и4мz хrт0во ди1внw
прослaвисте и3 вэнeцъ побёды зак0ннw получи1сте. тёмъ воспоминaемъ
вaсъ, сmмеHне сщ7eнне со дружи1ною прпdбною, и3 вопіeмъ вaмъ смирeннw: *
вкyпэ моли1тесz њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
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Меcеца јануaра, у 28-и дан

Синаксар.
Месеца јануара, у 28-и дан
спомен је преподобноисповедника Симеона, игумана гомирског,
и других с њиме прогнаних монаха.
Стих:

Симеону с братијом,
спомен вечан и с похвалом!
време када света патријаршија српска у једним областима
беше под јармом османским, а у другим – под бременом
аустријским и не мале беде преживљаваше, началник и
први сведок вере, Господ наш Исус Христос, одржавајући
свој народ у правој и спасоносној вери, посла Цркви мужеве свете и
мудре који се бојаху Бога више него људи и који имаху тајну вере у
чистој савести, како апостол саветује,*19 те беху светионици оне вечне
и духовне светлости. У северозападним областима Патријаршије, где
се налажаху славни манастири Марча, Лепавина и Гомирје, у XVII
столећу, под аустријском управом, силно се наметаше латинска
вера. Православни архијереј марчански Гаврило Мијакић мудро
чуваше богопредану веру и народ одолеваше искушењима, али кад
овај исповедник би ухваћен и прогнан са епископског престола, на
његово место доведен би унијатски епископ, који чињаше злобу
православнима. Монашка братства манастира Марче, Лепавине и
Гомирја, више љубећи веру него живот, храбро исповедише
православне догмате и због тога бише послата на доживотно
робовање на острву Малти, у пролеће 1672. године. Тих монаха на

У

* 1. Тим. 3,9.

19

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...
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броју беше четрнаесторица. Убрзо потом, ујесен, прогнан би и
преподобни игуман гомирски Симеон Нијемчевић који беше
ватрени изобличитељ уније. Неки се убрзо преставише Господу од
болести, а остали издржаваше казну за верност своју православној
Цркви још много година. Дане своје провођаху у мукама и
оскудици, на тешким грађевинским пословима, како о томе ови
преподобни оци сведочаху у једном писму које су послали
манастиру. Један за другим уснувши у Христу, пронађоше вечни
покој и неизрециву награду на небесима, припремљену онима који
Њега више од свега пролазнога љубе*20 и храбро га пред људима
исповедају.*21
Њиховим светим молитвама, Христе Боже наш, помилуј нас.
Амин.

Манастир Гомирје.

* 1. Кор. 2,9.
* Мт. 10,32.

20
21

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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Песма 7. Имрос:
Орошену, дакле, пећ учини Анђео преподобним младићима, а
Халдејце мучитеље пламена заповест убеди да кличу: благословен
си, Боже отаца наших.
адост вашу, утеху тиху за неправедну патњу, нико не могаше
од вас да одузме; јер, ставши пред мучитеље, православно сте
клицали: Благословен си, Боже отаца наших.

Р

ванђелско зрно, у срцима браће посејано, добро си обрађивао,
Симеоне; оно, узревши, плод од многих краснији,*22
мучеништво, донесе.
Богородичан:

Е

ин Очев, оваплотивши се, син Дјеве постаде, благовољењем
Оца и дејством Духа Светога; и пропали грехом лик људски
обнови, као Свесилан.

С

Песма 8. Ирмос:
Из пламена си преподобнима росу источио и жртву праведника с
водом спалио, јер све чиниш, Христе, што хоћеш. Тебе преузносимо
у све векове.
ваковрсне беде сте поднели, преподобни, у оковима и
тамницама се злопатећи, неки глађу уморени, други болешћу
покошени; сви пак, благодаћу орошени, до краја издржасте.

С

еличанством трпљења свога, Симеоне, саборце своје на подвиг
си осмелио, и хор преподобних монаха предводећи, Христа
Свесилног си преузносио.

В

ванђелски мудри и незлобиви,*23 бригу за чистоту вере сте
показали и, у тешким мукама, уместо јадања, Христа
Промислитеља сте преузносили.
Богородичан:

Е

Н

еукаљана Дјево, Богом обрадована, прибежиште и утехо
хришћана; избави од напасти, страсти, злобе и од вечне муке
слуге своје.
* Мт. 13,3-23.
* Мт. 10,16.

22
23

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ,
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: блгcвeнъ
є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Р

aдость вaшу, ўтёху ти1ху њ непрaведнэмъ страдaніи, никт0же

возмогaше

t

вaсъ

tsти:

предстaвше

бо

мучи1телємъ,

правослaвнw вопіsсте: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
ђльское зeрно, въ с®цaхъ брaтіи всёzнное, д0брэ воздёлалъ є3си2,

Е#сmмеHне:

сіE, ўзрёвъ, пл0дъ мн0гихъ краснёйшій, м§ничество,

принесE.

БGо®ченъ:

С

н7ъ џ§ій, вопл0щьсz, сн7ъ дв7ы бhсть, бlговолeніемъ nц7A и3
дёйствіемъ д¦а с™aгw: и3 и3стлёвшій грэх0мъ џбразъ чlвёческій

њбнови2, ћкw всеси1ленъ.
Пёснь }. Їрм0съ:
И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. тS
превозн0симъ во вс‰ вёки.

Р

азноoбр†зныz бэды6 под8sсте, прпdбніи, во ќзахъ и3 темни1цахъ

ѕлострaждуще,

џвіи

ѓлчбою

ўмерщвлeни,

друзjи

недyгомъ

пожнeти: вси1 же, блгdтію њрошeни, до концA претерпёсте.

В

ели1чествіемъ терпёніz твоегw2, сmмеHне, споб0рники тво‰ къ

п0двигу поwстри1лъ є3си2, и3 ли1къ прпdбныхъ монaхwвъ предводS, хrтA

всеси1льнаго превозноси1лъ є3си2.
ђльски мyдри и3 неѕл0биви, попечeніе њ чcтотЁ вёры показaсте и3,

Е#во

тsжкихъ

превозноси1сте.

Н

тво‰.

мyкъ,

вмёстw

сётованіz,

хrтA

смотри1телz
БGо®ченъ:

еwкалsннаz дв7о, бGоwбрaдованнаz, прибёжище и3 ўтёхо хrтіaнъ:
и3збaви t напaсти, стрaсти, ѕл0бы и3 t вёчныz мyки рабы6
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Меcеца јануaра, у 28-и дан

Песма 9. Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, на њега не смеју ни чинови
анђелски погледати; но, тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени. Њега величајући, са небеским војскама као блажену те
прослављамо.

Т

врду истрајност, за веру ревнујући, Симеоне исповедниче,
показао си; лишаван хране, сна и одеће,*24 живљењу чинова
анђелских подражавао си.

Л

епавинско улепшање, марчанско сијање, гомирско богатство
најцењеније; вечно блаженство у Христа обревши, за обитељи
своје молите се, мученици.
во,
свечисте
Богородице
штићеници,
православља
највернији поборници, све до смрти подвижници и
божанске љубави причасници; пред Христовим престолом стоје и
молитву за нас творе, преподобномученици које Симеон славни
предводи.
Богородичан:

Е

ада дођеш, Владико, да судиш свима, приброј нас изабранима
својима; молитвама твоје пречисте Матере и часнога Претече
и мољењима Симеона преподобнога и дружине његове.

К

Светилан , глас 2:
ветлошћу која у срцима вашим засија,*25 * таму безнађа
прогнасте, * држање своје храбро објависте * и тамновање до
краја издржасте. * Зато, прешавши к Светлости незалазној, * Христу
Богу нашем, * моли се за нас, * дружино часна.

С

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

П

речиста Дјево, Мати Божија, * престоле Божији превисоки, *
палог света исправљање * и жалости одагнање, * немоћних
подизање * и верних спасење, * управи нас ка светлости
богопознања.
* 2. Кор. 11,27.
* 2. Кор. 4,6.

24
25

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...
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Пёснь f7. Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи

взирaти:

тоб0ю

бо,

всечcтаz,

kви1сz

чlвёкwмъ

сл0во

воплощeнно. є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўблажaемъ.

Т

вeрдое прилэжaніе,

њ

вёрэ

ревнyz,

сmмеHне

и3сповёдниче,

показaлъ є3си2: пи1щи лишaемь, снA и3 nдeжди, житію2 чинHвъ

ѓGгльскихъ подражaлъ є3си2.

Л

eпавинское ўдобрeніе, мaрчанское сіsніе, гоми1рійское богaтство
драгоцённэйшее:

вёчное

бlжeнство

ў

хrтA

њбрётше,

њ

nби1телехъ свои1хъ моли1тесz, мyчєницы.

С

E, всечcтыz бцdы пит0мцы, правослaвіz вёрнэйшіи побHрницы,

дaже до смeрти пwдви1жницы и3 бжcтвенныz любвE прич†стницы:

хrт0ву пrт0лу предстоsтъ и3 њ нaсъ мlтву творsтъ, прпdбномyчєницы
и5хже сmмеHнъ предводи1тъ.

БGо®ченъ:

гдA пріи1деши, вLко, суди1ти всBмъ, причти2 нaсъ ко и3збр†ннымъ

Е#свои6мъ:

мlтвами пречcтыz твоеS м™ре и3 чcтнaгw п®тчы и3

молeньми сmмеHна прпdбнагw и3 дружи1ны є3гw2.
Свэти1ленъ, глaсъ в7:

С

вётомъ въ с®цaхъ вaшихъ возсіsвшымъ, * тьмY безнадeждіz
прогнaсте, * стоsніе своE д0блественнw њб8zви1сте * и3 заточeніе до

концA претерпёсте. * тёмъ, прешeдши къ свёту незаходи1мому, * хrтY
бGу нaшему, * моли1сz њ нaсъ, * дружи1но чcтнaz.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

П

речcтаz дв7о, м™и б9іz, * пrт0ле б9ій превыс0кій, * пaдшагw мjра
и3справлeніе * и3 печaли tгнaніе, * немощнhхъ воздвизaніе * и3

вёрныхъ сп7сeніе, * настaви нaсъ ко свёту бGовёдэніz.

Мцcа їануaріа, въ к7и-й дeнь
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На Хвалите ... стихире, на 4, глас 4.
Подобан: Као јуначног ...

П

равославља исповедници, * непорочни страдалници, *
доживотни патници, * добровољни мученици; * Лепавине
славо и Гомирја блистање * и марчанско чувење најславније, * Христу
Спасу за нас се молите * у светским сластима и бригама срца наша
[Двапут.]
да не отежају,*26 * него за Господа да се припремају.
одвижништва узор * и боголикости огледало, * свештенства
украситељ * и светих тајни савршитељ, * еванђеља тумач * и
догматā учитељ, * показао си се, Симеоне најизврснији; * са
дружином преподобном, * моли се за душе наше.

П
П

роцветали као палме * и изникли као кедри,*27 * весници
славе Божије у земљама западним, * подвижници блажени, *
на извору светог предања се напајасте, * и у своје време плодове
многе донесте:*28 * трпљење и смирење, * непоколебивост и верност,
* а већма у ове дане * – Цркви велику милост.
Слава ... глас 6:
ападне земље данас веселе се * спомен страдалника Христових
чинећи, * плодовима исповедништва светих се сладећи * и
изобиље вере нам предлажући: * о, како се добрим подвигом
подвизиваше * свештена у Гомирју дружина; * о, како чврсто у
светим учењима стајаше * богомудри у Вретанији збор; * о, како за
установе апостолске страдаше * христоблажени на Малти број; * о,
колико разума духовног * од ових преподобних набуја * и мудрост
смирења захватамо * и тајном вере се напајамо * и неисцрпну
милост налазимо.

З

И сада ... Богородичан, глас исти:

Б

огородице, ти си лоза истинита, * из тебе нам је изникао Плод
живота; * теби се молимо: Њега моли, Владичице, * са светим
апостолима и свима светима * да помилује душе наше.
* Лк. 21,34.
* Пс. 31,13.
28* Пс. 1,3.
26
27

Прпdбноисповёдника сmмеHна [ніeмчевича], и3гyмена гоми1рійскагw: и3 пр0чихъ:
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На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ д7.

П

Поd: Ћкw д0блz:

равослaвіz и3сповBдницы, * непор0чніи страдaльницы, * до концA
житіS стrтотeрпцы, * бlгов0льніи мyчєницы: * лeпавины слaво и3

гоми1ріа њблистaніе * и3 мaрчанское и3звёстіе слaвнэйшее, * хrтY сп7су њ
нaсъ моли1тесz * во є4же житeйскими сластьми2 и3 печaльми с®цємъ
нaшымъ не њтzгчaтисz, * но ко гDу ўгот0ватисz.

П

[Двaжды.]

одви1жничества ўз0ръ * и3 бGоoбрaзіz зерцaло, * сщ7eнства
ўкраси1тель * и3 с™hхъ т†инъ соверши1тель, * є3ђліа толковaтель *

и3 догмaтwвъ ў§тель, * показaлсz є3си2, сmмеHне и3зрsднэйшій: * со
дружи1ною прпdбною, * моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

П

роцвётшіи ћкw фjніxы * и3 прозsбшіи ћкw кeдры, * слaвы б9іz
вBстницы во странaхъ зaпадныхъ, * подви6жницы бlжeнніи, * на

и3ст0чницэ с™aгw предaніz напоsстесz, * и3 во своE врeмz плоды2 мнHгіz
и3знес0сте: * терпёніе и3 смирeніе, * недви1жимость и3 вёрность, * вельми1
же въ сі‰ дни6 * цRкви вeлію млcть.
Слaва, глaсъ ѕ7:

З

†падныz страны6 днeсь веселsтсz * пaмzть страд†льникъ хrт0выхъ
творsще, * плоды6 и3сповёдничества с™hхъ ўслаждaющесz * и3

и3зo
8 би1ліе вёры нaмъ предлагaюще: * q! кaкw д0брымъ п0двигомъ
подвизaшесz * сщ7eннаz въ гоми1ріи дружи1на: * q! кaкw твeрдw во с™hхъ
ўчeній стоsше * бGомyдрое въ вретaніи собрaніе: * q! кaкw њ
постановлeній ґпcльскихъ страдaльчествоваше * хrтобlжeнное на мaльтэ
число2: * q! коли1кw разумёніz д¦0внагw * t си1хъ прпdбныхъ наводнeній *
и3 мyдрость смирeніz почерпaемъ * и3 тaинствомъ вёры напоsемсz * и3
неизчерпaемую млcть њбрэтaемъ.

Б

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

цdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA,
* тебЁ м0лимсz: того2 моли2, вLчце, * со с™hми ґпcлы и3 всёми

с™hми, * поми1ловати дyшы нaшz.
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Велико славословље, и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена: од канона песма 3. и песма 6.
Прокимен, глас 7:
Похвалиће се преподобни у слави, * и обрадоваће се на
постељама својим.*29
Стих: Певајте Господу песму нову, * хвала је Његова у Цркви
преподобних.*30
Апостол: Римљанима, зач. 99 [глава 8,28-39].
Алилуја, глас 6.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*31
Стих: Силно ће на земљи бити семе његово, * род [и]прав[н]их ће
се благословити.*32
Св. Јеванђеље: од Матеја, зач. 21 [глава 7,12-21].
Причастен:
У спомену вечном биће праведник, од зла гласа неће се
уплашити.*33

Крај делу, слава и хвала Богу!

* Пс. 149,5.
* Пс. 149,1.
31* Пс. 111,1.
32* Пс. 111,2.
33* Пс. 111,6 и 7.
29
30

Преп.испов. Симеона [Нијемчевића], игумана Гомирског; и осталих ...
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Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна пёснь G-z и3 пёснь ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ з7:
Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.
Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, * хвалeніе є3гw2 въ цRкви
прпdбныхъ.
Ґпcлъ: къ ри1млzнwмъ, зачaло §f [главA },к7и-lf].
Ґллилyіа, глaсъ ѕ7.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ
блгcви1тсz.
С™0е є3ђліе: t матfeа, зачaло к7а [главA з7,в7i-к7а].
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz.

Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!
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