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*** 

У славу Свете Тројице, 

Слављене у Цркви, 

кроз обожене Њом. 

 

Јеромонаху Димитрију, 

игуману свете обитељи војловичке, 

доставља овај састав за свештено богослужење, 

принос новопрослављеном Светом, 

ради опште користи Христове Цркве, 

Лазар Љубић 

 

сачињено на празник св. Козме Мелода, 

12/25. октобра 2017. године Господње, 

у светим обитељима Острошкој и Војловичкој 

и царском граду Нишу  
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На вечерњој 

 

Први антифон: Блажен муж. 

Стихире на Господи возвах на 8, глас 1.  

О, дивнога чуда! Светилник врлина небо прославља, јер преподобни 

Григорије у радости обожења међу светима засија, а ни земља га не 

сакри, но када дође пуноћа времена, пројавише се свечасне мошти 

његове, којима побожно прилазећи, по вери налазимо благодат 

божанску и прослављамо Христа у векове. [двапут] 

Небеских чинова ревност непрестана човека блистајућег у слави 

обожења неће надмашити, јер свети заједничарећи у Телу Христовом, 

неизрециве једнобожанске славе се удостојавају; као преподобног 

Христу прославимо Григорија, који је по нарави следовао житељима 

бестелесним. [двапут] 

Као маглу која поглед ка небу заклања, све пролазно мудро си оставио 

и био си пример монаха, међу којима си, Григорије, богопознање 

достигао, проливајући зној телесног труда, и сузе покајања и крв 

мучеништва по савести, зато моли Христа Бога да спасе душе наше. 

[двапут] 

Кроз свештено тиховање сав Богом освештан, сасуд чисти и 

богопријатни јавио се јеси, Григорије, био си озарен нествореном 

красотом, којом се још присније причешћујући и неприступног Бога 
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окушајући непосредније, моли Христа Бога да спасе душе наше. 

[двапут] 

Слава, глас 6. 

Оно по икони сачувавши неповређеним, ум си као владара над 

страстима погубним испосничним подвизима поставио, оче наш 

Григорије, када си достигао телесни узраст, одлучно си природу 

принудио да горе хитро покори бољему и тело потчини духу; зато си 

се јавио врх монаха, грађанин пустиње, доброжурећим укрепљење, 

невољним утеха, правило врлине извесно свим ближим и даљњим; 

сада на небесима, разрешивши се огледала, чистије гледаш Свету 

Тројицу, коју моли за оне који те с вером и љубављу поштују.  

И сада, глас исти, догматик.  

Паримије преподобном. 

Литијске стихире.  

Глас 1. 

Светлошћу Христовом обасјан је спомен твој, преподобни оче, био си 

житељ војловичке пустиње, а сада града небеског, одакле нам радост 

славља овог долази, Григорије свечасни, испосника и молитвеника 

украсе, моли Христа Бога да дарује опроштај грехова, исправљење 

живота и велику милост онима који с љубављу славе свечасни спомен 

твој. 

Глас 4. 
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Реч Господња закључавши срце твоје за свако световно пристрашће, 

тражио си небеска добра, која старост и немоћ неће покварити, но 

која су вечно и блажено наслеђе, припремљено онима који Бога љубе, 

Григорије, богоносни оче наш, испосника и молитвеника украсе, моли 

Христа Бога да нам дарује велику милост. 

Глас 5. 

Преподобни оци, богоносни подвижници, ви сте кроз многе напоре у 

радост Господњу ушли, Григорије Солунски, исихаста вођо, Григорије 

Синаиту, учитељу созерцања, Григорије, Куманичка похвало, 

Григорије, Горњака светило, са Григоријем Војловичким, Христа 

молећи, Њега умолите, преподобни, да дарује Цркви мир и јединство 

и душама нашим велику милост. 

Слава, глас 8. 

Приђите сви благочестиви, кивот свеблаженог окруживши, и срцем га 

загрливши, умилно светоме певајмо: о, ти који си наслеђе горњих 

добара стекао, јер си душу као чисту невесту Господу спремао, док си 

тело у подвизима изгарао; душом сада се на небу са светима радујеш, а 

телом међу нама почиваш, целостан си освештан и прослављен, 

богоносни оче Григорије, моли Христа Бога и Господа да дарује 

опроштај грехова онима који с љубављу славе свети спомен твој. 

И сада, глас исти. 

Сусретнимо Христово рођење и принесимо највећи који имамо дар: 

чисто срце са умом; подобно свој творевини која Бога у телу дочекује. 
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Молитвама Пресвете Богородице, удостој нас, Христе Боже, да 

достигнемо славље Твог Рођења. 

Стиховње стихире, глас 1. 

Откривење Бога Живога у срце примивши и небески пламен 

благодатни зажелевши, непрестано си пребивао у духовном миру, 

узвисујући се божанственим озарењем, у насеља блажена уселио се 

јеси, са слободом се моли за оне који те поштују. 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. 

Просвећен трисјајном светлошћу Свете Тројице, преподобни оче 

Григорије, са смелошћу се моли за просвећење духовно прослављача 

твојих, пресветли, да бисмо те у Господу светло поштовали. 

Блажен муж који се боји Господа, у заповестима Његовим ходиће 

веома. 

Као богопознања светилник просвећујеш таму греховну, као освештан 

сасуд Духа изливаш дарове духовне и као исцелитељ богодаровани од 

немоћи и болести избављаш, оче Григорије. 

Слава, глас 2. 

Као стелу страсне жеље затегнувши и разузданост као звер укротивши, 

од свега светског уздржањем се удаљивши и непрестаним пребивањем 

у Богу се очистивши, запламтевши огњем благодати, нестворене, 

ипостасне и божанске, богоносни Григорије, вечно и непропадљиво си 

стекао, којег блага и ми да се удостојимо, Господу помоли се. 
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Богородичен васкрсан, глас исти.  

О, чуда новијег од свих древних чуда! Јер, ко зна за Мајку Која без мужа 

рађа и у руци носи Оног Који сву творевину држи; Божија је воља да се 

роди. Њега си као Младенца, Пречиста, својим рукама носила и 

материнску смелост према Њему имајући, не престај да се молиш за 

оне који те поштују, да помилује и спасе душе наше.  

На благосиљању хлебова: Тропар, глас 8. 

Подвизима монаштва свог обитељ војловичку си озарио и великим 

трудом умножио Божију благодат, просвећујући оне који ти притичу, 

Григорије, оче наш, моли Христа Бога да спасе душе наше. [двапут]  

Богородице Дјево. 

На малом повечерју читамо канон Пресветој Богородици Војловичкој 

Словесници, састав Епископа Николаја. 

 

Престона икона преп. Григорија Синаита 

(Манастир Војловица, 1797. година) 
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На јутрењу 

 

На Бог Господ: тропар преподобном двапут, Слава, И сада, 

богородичен васкрсан, глас исти. 

Сједални по 1. катизми, глас 3. 

Сузним мољењима и до земље поклонима, свеноћним бдењима и до 

изнемоглости напорима, Подвигоположнику Господу си угодио, као 

један од тиховатеља, Исусовим призивањем био си освештан, зато си 

долину плача, христоносни, неизрецивом радошћу украсио; моли од 

Христа мир и спасење душама нашим. [двапут] 

Слава. И сада. 

Сладости Анђела и виша од Арханђела, преподобних подвижника 

топло мољење, окрени се милостиво ка нашим молбама, Пресвета, и 

разреши греховну раслабљеност. 

Сједални по 2. катизми, глас 4. 

Ноћима и данима хитајући ка Господу у молитвеној тишини 

војловичких шума, Григорије богопријатни, основ си положио 

свештене обитељи, која поштујући радосни спомен твој, Спаситеља 

Христа усрдно прославља; зато, за њено доброустројство непрестано се 

моли и за опроштај грехова наших. [двапут] 

Слава. И сада. 
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Арханђелским поздравом род људски вечно обрадован, Теби, Мајци 

Сина Божијег, похвално пева: радуј се, Избавитељко света, Родитељко 

Спаситеља душа наших. 

Полијелејни псалми. Величаније. Изабрани псалми. 

Сједален по полијелеју, глас 7. 

Који си зачео у срцу божанствено семе и многим делањем да узрасте и 

плод донесе успео, оче богоблажени, као сазрели клас жетву си 

дочекао, духовног уздизања лествице, моли Христа, Истинског 

Богочовека, да спасе душе наше. 

Слава. И сада. 

Ипостасно из утробе Твоје изиђе Онај кроз Кога се све узводи у вечно и 

добро битије, пред Ким нас заступај, да не пропаднемо, о,  Владичице. 

Први антифон степена, глас 4. 

Прокимен, глас 4. 

Часна је пред Господом смрт преподобних Његових. 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао. 

Всјакоје диханије. 

Јеванђеље: Мт зач. 43. 

Стихира по 50. псалму, глас 6. 
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Као благо у земљи скривано, војловичка светиња у ове дане поново 

изнедри свете и благоухане мошти твоје, и њима се украшавајући, на 

дан свечасног славља твог говори свим љубитељима празника: ходите 

под сводове моје, који до неба допиру и међу светима прославите 

житеља мог, Григорија преподобног, кога величајући, Господа славим. 

Зато, богоносни Григорије, Светој Тројици моли се да славље овде 

започето у Царству Божијем вечно се настави. 

Канон Пресветој Богородици, глас 8. 

Канон преподобном на 6, глас 8. 

Акростих: Григорија Војловичкога слави Црква.  

Песма 1. 

Ирмос: Дивноме Богу величања принесимо и великолепо с нама да 

опева земља и небо јасно славу Његову. 

Григорију преподобном хвалу да принесемо, Дивни Боже, подај нам 

боголепо. 

Реч човека земљаног није у стању да искаже оно што Бог дивно чини са 

светима Својим и преподобним овим. 

Иако си човек био, духован си постао, оче достојни величања, зато ти 

славље чинимо. 

Богородичен: Господа све твари, Кога певају небо и земља, чудесно си 

родила, Пресвета Мајко Божија.  
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Катавасија Божићна. 

Песма 3. 

Ирмос: Утврди ме, Господе, силом Крста, и даруј ми чисто срце, да се 

Тобом хвалим, Добри. 

О, чиста срца којему се Господ открива! Молитвама својим, Григорије, 

и мени даруј срце богоискуствено. 

Разум си привео срцу, Григорије свечасни, и делањем непрестаним 

усходио си ка Исусу Најслађем. 

Имао си созерцање, блажени, као благословени спокој делањем, зато и 

сада вечно блаженствујеш. 

Богородичен: Једина од људи Бога си родила у телу, истинска 

Богородице, зато Те неућутно величамо. 

Сједален по 3. песми, глас 5. 

Сједињење благодатно са Надпостојећим Логосом достигавши многим 

подвигом, преподобни, Царства Божијег изнад речи и разума 

причасник се показујеш; моли Христа Бога са слободом великом да 

помилује душе наше. 

Слава. И сада. 

Богоипостасни Логос неизрециво сједини оно што је по природи 

различито, у Дјевиној утроби обожење отпочевши и Њу као Ризницу 

Светиње наднебеске показавши, Онај Који Јесте Син Истинскога Бога.  
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Песма 4. 

Ирмос: Покри небеса врлина твоја, Господе, и све се хвале Твоје, Спасе, 

испуни. 

Анђелско житије заволевши, равноанђелно си пут земаљски прошао и 

с овима обитавајући, за нас се помоли. 

Велика је немоћ природе људске, зато си благодатне силе у њу 

положио, те си обожење, блажени, достигао. 

Овладавши на земљи небеским законима љубави, врлина твоја обитељ 

твоју покриваше и хвале Господу испуњаваше. 

Богородичен: Јаковљева лествица до небеса се уздиже, Дјевина утроба 

до престола Божијега, на коме царује Богочовек у векове. 

Песма 5. 

Ирмос: Јутрењујући к Теби, Човекољупцу, певамо Те, Христе Боже, 

даруј нам милости Своје. 

Ликује данас, твојим моштима богато украшена, обитељ војловичка, 

коју увек надгледај, преподобни. 

Ову валовиту долину животну прешавши пажљиво, Григорије, покој 

неизрециви нађе, Сунцем вечним даровани. 

Великим напором сагласје душевних сила стекавши, Господње 

Царство си искусио, Григорије, у телу. 
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Богородичен: Види како се колеба душа наших настојање, Пресвета 

Богородице, и помози, Ти Најслављенија. 

Песма 6. 

Ирмос: Збацио си ме у дубину срца морскога, и видех чудеса Твоја, 

Господе. 

Имамо те, Григорије, који си пропутио уски подвижнички пут, у 

дубини страдања и висини блаженства Господу си вапио. 

Чудесна дела твоја, Григорије, Црква Христова приповеда из 

нараштаја у нараштај, блажени.  

Како сав свет у злу лежи видећи, преподобни Григорије к Теби се 

окрену, Господе, Који дозиваш из дубине духовне пропасти. 

Богородичен: О, Купина Синајска гораше, а не сагореваше, Пречиста 

рађаше и Дјевом остајаше, тајну нашег спасења помињући, 

Богородицу величамо. 

Кондак, глас 8. 

Телесне жеље и изазове земаљске топлом молитвом и строгим постом 

кротећи, Господу свих крстолико си се принео и сада са 

преподобнима наслађујући се божанском љубављу, спомени нас који 

на земљи живимо и тело носимо, да бисмо ти певали: радуј се, 

Григорије, војловичка похвало.  

Икос. 
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Просветивши житије своје божанственом мишљу и жељом, узвисио си 

душу своју изнад сваке светске и празне мудрости, непорочним 

хођењем за Господом блажени и чезнути покој си достигао, зато ти, 

Григорије, у похвалу говоримо: радуј се, светлости православног 

житија; радуј се, укрепљење у подвигу монаховања; радуј се, ослонче 

уморнима бригама сујетним; радуј се, нестворених добара причасниче. 

Радуј се, Григорије, војловичка похвало.  

Синаксар 

Месеца децембра у 7. дан вршимо свети спомен преподобног и 

богоносног оца нашег Григорија, званог Синаита, почивајућег у 

манастиру Војловици. 

Стих: Земним поклонима и до неба уздизањима светима од Христа 

слава долази. 

Житије овог преподобног оца како беше сакривено од света у Христу 

Исусу, тако остаде до данас. Ради свеопште користи Христове Цркве, 

Господ Који освећује времена и просторе, милостиво показа по 

нешто од житија овог Божијег служитеља. Он је по пореклу био 

Јелин и пребегао је у Србију светих и благоверних владара наших 

кнеза Лазара и деспота Стефана. Живео је у славно доба ученика 

преподобног Григорија Старијег Синаита, чијег духа је настављач и 

био. Подвизавајући се узвишеним монашким подвигом, овај, један 

од славних Христових, био је житељ пустих шума војловичких, где је 

можда већ у његово време устројен манастир светих Арханђела, 

одакле је душом прешао у уживање сладости духовних, а телом био 
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погребен на овом светом месту. Током историје манастирске мошти 

су извађене из гроба, али пошто су страдале у пожару приликом 

спаљивања манастира, оне су поново положене у земљу у 

манастирској цркви. Ове свете и мирисне мошти су 1984. године 

извађене из гроба, а касније часно положене у манастирској цркви, 

ради благослова свима који им притичу с вером. У ове дане спасења 

засијала је нествореном светлошћу слава Христова, јер се обнавља 

светост древних дана преподобног и богоносног оца нашег 

Григорија, покровитеља и чудотворца ове свете обитељи.  

Истога дана, спомен вршимо: светог оца нашег Амвросија, епископа 

миланског и преподобних отаца наших Григорија Горњачког и 

Григорија Куманичког; светог мученика Атинодора, свете мученице 

Филотеје, преподобног Јована Кијево-Печерског, преподобног 

Патапија Коринтског, преподобног Григорија Еубејског, 

преподобног Нила Столобенског, преподобног Антонија Сијског и 

других.  

Њиховим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божији, 

помилуј и спаси нас. Амин. 

Песма 7. 

Ирмос: Који си у пећи огњеној младиће спасао, благословен си у 

векове, Господе, Боже отаца наших. 

Господарем делања ум си поставио, који си у смирењу просветио, те 

плодове чисте и духовне породи божанствених врлина. 
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Анђелоподобни отаца наших отац си се јавио, које тихо молитвама 

својим руководиш ка многожељеној радости, Григорије.  

Сачувавши оно што је по икони Тројице, богомудри Григорије, у 

своме узрастању у Богу не заборави нас молитвено. 

Богородичен: Лијење суза ми недостаје, грехе моје да омије, помози 

ми, Дјево Чиста, избављајући вечне пропасти.  

Песма 8. 

Ирмос: Благосиља Те сва творевина, Господе, славослове Те небеске 

силе са младићима и ми опевамо и преузносимо у све векове. 

Арханђелска обитељ војловичка данас Господа нарочито благосиља, са 

арханђелима и младићима Њега преузносећи у векове. 

Велико старање Тројице опет спознасмо у прослављењу твоме, 

Григорије, и објављивању светости твоје и мирисних моштију твојих. 

Извор исцељења духовних и телесних јавише се мошти твоје, 

Григорије, од њих помоћ брзо долази поштоватељима твојим. 

Богородичен: Црква Христова од незнабожаца сагласно Мајку Божију 

прославља, Тебе Коју славослове небеске силе. 

Песма 9. 

Ирмос: Величамо Те, Мајку Божију, и славимо Те, Богородице Дјево, 

јер си Спаситеља родила душа наших. 
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Радује се војловичка обитељ, чувајући мошти твоје, које одгоне 

противничке нападе од оних који им с љубављу притичу. 

Красотом нествореном одеваш се, премудри, лако нам у помоћ 

притичући, оче Григорије, певамо те с љубављу. 

Величајући тебе, Григорије, Христа Господа славимо, Јединог Светог и 

Прославитеља светих. 

Богородичен: Ако Ти и безброј химни принесемо, ништа учинити 

нећемо, погледај, зато, Свечасна, срца наших расположење. 

Свјетилен, глас 2. 

Христос, смисао светова свих, би смисао житија твога, које си испунио 

духовном радошћу, постојање своје на истини темељећи, преподобни 

оче, Њега, Једног од Тројице, усрдно моли за оне који ти часни спомен 

славе. [двапут] 

Слава. И сада, богородичен. 

Радуј се, у Тебе верни упиру духовни поглед; радуј се, целомудрености 

заштито; радуј се, надо свега света; радуј се, Царице и Владичице; радуј 

се, Војловичка Словеснице. 

Стихире на Хвалите на 4, глас 4. подобен. 

Дао си, Господе, знамење светости древних дана земљи нашој преко 

Дунава, Григорија преподобног тиховатеља, који у посту, молитви и 

подвигу засија и панчевачку област Христовом врлином освешта, ради 

њега Ти хвалу узносимо, Који нас светима свагда походиш. [двапут] 
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Дао си, Господе, Цркви Својој милостиво мошти угодника Свога 

Григорија и пројавио их у време ново, те засија поново слава светога и 

Прославитеља Његовог; стога, око свештеног кивота преподобног 

сабрани, топле ти молитве узносимо за сву Цркву странствујућу. 

Дао си, Господе, снагу свом светом да одоли искушењу сваком и он 

ликоваше славећи победу твоју над врагом, у васкрсењу Христа Твог 

саваскрсаваше и заједници Духа Твог се приопштаваше, благословено 

чедо Тебе, Оца небеског, преподобни Григорије, чији спомен у весељу 

славимо.  

Слава, глас 6. 

Преподобни оче, Христовог позива послушниче, принео си себе на 

вољну и доживотну жртву, крст монаховања поневши, Царства 

небеског наследниче, принеси нашу смерну похвалу до престола 

Господа славе за мир и спасење рода нашег. 

И сада, глас исти. 

Богородице, Ти си Лоза истинска, Која је произрасла Плод живота, 

Тебе молимо, моли се, Владичице, са Григоријем и свима светима да 

помилује душе наше.   

Велико славословље. 
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Свештеник: Благословен Бог наш свагда, сада и увек и у векове векова. 

Народ: Амин.  

Читач почиње псалам 142:  

Ходите, поклонимо се Цару нашем Богу! 

Ходите, поклонимо се и припаднимо Христу, Цару нашем Богу! 

Ходите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, Цару и Богу нашем! 

Господе, услиши молитву моју, чуј мољење моје у истини својој, услиши ме у 

правди својој. И не иди на суд са слугом својим, јер се неће оправдати пред тобом 

нико жив. Јер непријатељ гони душу моју, понизио је до земље живот мој; посади 

ме у тамна места, као мртве од века; и утрну у мени дух мој, смете се у мени срце 

моје. Помињем дане старе, размишљам о свим делима твојим, у творевинама руку 

твојих поучавам се. Подигох теби руке моје, душа ти је моја као земља безводна. 

Брзо ме услиши, Господе, ишчезе дух мој. Не одврати лице своје од мене, јер ћу 

бити сличан онима који силазе у гроб. Чувши ме, учини ми ујутру милост своју, 

јер се у тебе поуздах. Кажи ми, Господе, пут којим да пођем, јер теби уздигох душу 

своју. Избави ме од непријатеља мојих, Господе, јер теби прибегох. Научи ме 

творити вољу твоју, јер си ти Бог мој. Дух твој благи нека ме води на стазу праву. 

Имена свога ради, Господе, оживи ме, правдом својом изведи из невоље душу 

моју. И милошћу својом истребићеш непријатеље моје, и погубићеш све који 

досађују души мојој, јер сам ја слуга твој.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Теби Боже. (три пута)  

Тада, јектенија велика.  

Ђакон: У миру Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  
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За мир свега света, за непоколебивост светих Божјих Цркава и сједињење свих, 

Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За свети храм овај, и за оне који са вером, побожношћу и страхом Божјим улазе у 

њега, Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За преосвештеног епископа нашег (име), за часно презвитерство, у Христу 

ђаконство, за сав клир и верни народ, Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За игумана (или настојатеља) ове свете обитељи (име) јеромонаха и за сво у Христу 

братство његово, Господу се помолимо. 

Народ: Господе, помилуј.  

За благоверни и христољубиви род наш и за све православне хришћане, да им 

Господ Бог помогне и да одоле сваком непријатељу и противнику, Господу се 

помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За ову свету обитељ, за сваки град, крај и оне који са вером бораве у њима, Господу 

се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За благорастворење ваздуха, за изобиље плодова земаљских и времена мирна, 

Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

За оне који плове, за путнике, болеснике, паћенике и сужње и за њихово спасење, 

Господу се помолимо.  

Народ: Господе, помилуј.  

Да нас избави од сваке невоље, гнева, опасности и нужде, Господу се помолимо.  
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Народ: Господе, помилуј.  

Заштити, спаси, помилуј и сачувај нас, Боже, благодаћу својом.  

Народ: Господе, помилуј.  

Поменувши Пресвету, пречисту, преблагословену, славну Владичицу нашу 

Богородицу и приснодјеву Марију са свима светима, сами себе и једни друге и сав 

живот свој Христу Богу предајмо.  

Народ: Теби, Господе.  

Возглас: Јер Теби приличи свака слава, част и поклоњење, Оцу и Сину и Светоме 

Духу, сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин!  

Пева се на глас 8: Бог је Господ и јави се нама, благословен Који долази у име 

Господње. 

Стих: Призивајте Господа јер је добар, јер је до века милост његова.  

Стих: Обишавши, опколише ме и именом Господњим противих им се.  

Стих: Нећу умрети, него ћу жив бити и казивати дела Господња.  

Стих: Камен који одбацише зидари он поста глава од угла. То би од Господа и 

дивно је у очима нашим. 

Тропар светоме, глас 8. 

Подвизима монаштва свог обитељ војловичку си озарио и великим трудом 

умножио Божју благодат, просвећујући оне који ти притичу, Григорије, оче наш, 

моли Христа Бога да спасе душе наше.  

Слава. И сада, богородичен, глас исти. 

Радуј се, ти која си кроз анђела примила Радост света! Радуј се, ти која си родила 

Творца свога и Господа! Радуј се, ти која се удостоји да будеш Мати Божја.  

Псалам 50.  
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Помилуј ме, Боже, по великој милости својој и по обиљу милосрђа свога очисти 

безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога и од греха мога очисти ме. Јер 

безакоње моје ја знам и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших и 

зло пред тобом учиних. Да се оправдаш у речима својим и победиш када будеш 

судио. Гле, у безкоњу зачет бих и у гресима роди ме мати моја. Гле, истину љубиш 

и јављаш ми непознатости и тајне премудрости своје. Покропи ме исопом и 

очистићу се; умиј ме и бићу бељи од снега. Дај ми да слушам радост и весеље да се 

обрадују кости потрвене. Одврати лице своје од грехова мојих и сва безакоња моја 

очисти. Срце чисто саздај у мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не 

одбаци ме од лица свога и Духа свога Светога не одузми од мене. Дај ми радост 

спасења свога и Духом племенитим учврсти ме. Научићу безаконике путевима 

твојим и безбожници ће се обратити к Теби. Избави ме од крви, Боже, Боже 

спасења мога, обрадоваће се језик мој правди твојој. Господе, отвори усне моје и 

уста моја казиваће хвалу твоју. Јер да си хтео жртве, ја бих ти принео; за жртве 

паљенице не мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце скрушено и унижено Бог 

неће одбацити. По благовољењу своме, Господе, чини добро Сиону и нека се 

подигну зидови јерусалимски. Тада ћеш благоволити жртву правде, приносе и 

жртве свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник твој теоце. 

Канон светом, глас 8. 

Акростих: Песму Лазара прими, Григорије. 

Песма 1.  

Ирмос: Воду прошавши као суво и египатско зло избегавши, Израиљац клицаше: 

Избавитељу и Богу нашем певајмо. 

Припев: Преподобни Григорије, моли се за нас. 

Притешњени многим слабостима и страстима поробљени, к теби прибегавамо, 

оче, молитвама својим од злога нас избави. 

Еванђелске добродетељи стекао си мудро и пажљиво, сабирајући у ризницу срца 

богатство од кога даруј, оче, и појцима својим. 

Сунцу незалазном представши, оче наш свечасни, показао си се друго сунце 

зрацима својим пут наше таме осветљујући. 
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Богородичен: Болне телом и душом, удостој своје божанствене посете и промисла, 

једина Богомати, као добра, родитељко Доброга. 

Песма 3.  

Ирмос: Небескога свода врхотворче Господе и Цркве саздатељу, ти ме утврди у 

љубави својој, врхунче жеља, тврђаво верних, једини човекољупче. 

Молимо те понизно, Христов врли угодниче, од опасности које нас сналазе избави 

нас, украсе свете Цркве Христове.   

У обитељи својој сабравши нас, доброта нас својих удостој, Григорије, и од страсти 

смртоносних благонаклоно исцели.  

Лукавога нападе осујети, познање немоћи дарујући, и смирењу кротко приведи, 

заступниче наш предивни. 

Богородичен: Намученим тешким недузима и болесним страстима, ти помози, 

Дјево; јер те знамо као неисцрпну и непотрошиву ризницу исцељења, 

свебеспрекорна. 

Онда ово:  

Спаси од беда слуге своје, Григорије, јер после Богомајке и Претече к теби 

прибегавамо, као неразрушивој тврђави и заштити.  

Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење тела мог и исцели 

патњу душе моје.  

Затим ђакон:  

Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо ти се, услиши и помилуј.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење, опроштај и 

отпуштење грехова и напредак слугу Божјих (или слуге Божјег, или слушкиње 

Божјег име/имена).  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  
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Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута) 

Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и 

Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин.  

И одмах говоримо сједален, глас 2:  

Топла молитељко и тврђаво неосвојива, изворе милости, свету прибежиште, 

усрдно ти вапијемо, Богородице владичице, похитај и избави нас од невоља, ти 

једина брза заштитнице, војловичка Словеснице. 

Песма 4.  

Ирмос: Чух, Господе, домостроја твога тајну, разумех дела твоја и прославих твоје 

божанство. 

Анђелски поживевши на земљи и пут уски прошавши и кроз врата тесна у радост 

ушавши, ка Христу дозови и нас у време погодно. 

Зиму греховности тешке и богоодступништва нашега, топлотом Духа по милости 

Божјој, молимо те, растерај, оче преузвишени. 

Апостоли на гори високој светлост божанствену угледаше и ти, на висину врлина 

узишавши, светлошћу умове наше помрачене обасјај. 

Богородичен: Свеопевана, имајући тебе, наду и тврђаву и сигурну стену спасења, 

избављамо се од сваке неприлике. 

Песма 5.  

Ирмос: Просвети нас заповестима својим, Господе, и мишицом својом узвишеном 

даруј нам свој мир, човекољупче. 

Равни Банат достигао јеси, поприште љуте борбе духовне, у којој војуј и за нас, у 

обитељи твојој сабране. 
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Арханђелску обитељ походивши и кивот моштију твојих окруживши, према мери 

вере благодатну помоћ тобом добијамо. 

Поново је Цркви засијао, оче најблаженији, спомен твој; сакривен не оста 

тајанствени молитвени трезвеник поштоватеља његових усрдних. 

Богородичен: Исцели, чиста, слабости душа наших, удостојивши нас посете своје, 

и даруј нам здравље заступништвом својим.  

Песма 6.  

Ирмос: Молитву ћу своју излити пред Господом и њему ћу казати све туге своје, 

јер се душа моја испуни зала и живот се мој спусти до ада, но се молим као Јона: из 

пропасти, Боже, изведи ме. 

Реку милости изли, оче, благопримљеност код Бога користећи, и болести за које 

су земаљски лекари немоћни исцели. 

Исконског ненавидника и завидљивца светлошћу силе божанске одагнај, да из 

пропасти изведени опевамо тебе, Григорије. 

Мошти твоје – ризница освећења – благодат точе онима који ти долазе са вером и 

љубављу те болест сваку разрешују. 

Богородичен: На постељи сада болујући лежим, и нема исцељења телу моме; но 

ти која си родила Бога и Спаситеља свету и Избавитеља од болести, тебе благу 

молим: подигни ме из трулежи болести. 

Онда: Спаси од беда слуге своје, Григорије, јер после  Богомајке и Претече теби 

прибегавамо, као неразрушивој тврђави и заштити.  

Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење тела мог и исцели 

патњу душе моје.  

Затим свештеник или ђакон:  

Помилуј нас, Боже, по великој милости својој, молимо ти се, услиши и помилуј.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  



28 
 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење, опроштај и 

отпуштење грехова и напредак слугу Божјих (или слуге Божјег, или слушкиње 

Божје име/имена).  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  

Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута) 

Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и 

Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин.  

И по возгласу, кондак, глас 8:  

Телесне жеље и изазове земаљске топлом молитвом и строгим постом кротећи, 

Господу свих крстолико си се принео, и сада са преподобнима наслађујући се 

божанском љубављу, спомени нас који на земљи живимо и тело носимо да бисмо 

ти певали: радуј се, Григорије, војловичка похвало.  

Степена 4. гласа: антифон 1: 

Од младости моје многе страсти наваљују на мене, али ти ме одбрани и спаси, 

Спасе мој.  

Који ненавидите Сион постидите се од Господа, јер ћете као трава огњем бити  

спаљени.  

Слава. Светим Духом свака се душа оживотвори, чистотом се узвисује, осветљује се 

Тројичним јединством свештено тајно.  

И сада. Светим Духом точе се благодатне струје, које сву твар напајају ради 

животворства.  

И одмах прокимен: Часна је пред Господом смрт преподобних његових. 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао? 

Свештеник: И да се удостојимо слушања светог Јеванђеља, Господа Бога молимо.  
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Народ: Господе, помилуј. (три пута)  

Свештеник: Премудрост, право стојмо, чујмо свето Јеванђеље. Мир свима.  

Народ: И духу твоме. 

Свештеник: Читање из светог Јеванђеља по Луки. 

Народ: Слава теби, Господе, слава теби! 

Свештеник чита одређено зачало: 

Рече Господ својим ученицима: Сваки који призна мене пред људима, признаћу и 

ја њега пред Оцем својим који је на небесима, а ко се одрекне мене пред људима, 

одрећи ћу се и ја њега пред Оцем својим који је на небесима. Не мислите да сам 

дошао да донесем мир на земљу; нисам дошао да донесем мир, него мач. Јер сам 

дошао да ратавим човека од оца његовог и кћер од матере њене и снаху од свекрве 

њене. И непријатељи човеку постаће домаћи његови. Који љуба оца или матер 

већма него мене, није мене достојан. И који љуби сина или кћер већма него мене, 

није мене достојан. И који не узме крст свој и не пође за мном, није мене достојан. 

Који чува живот свој изгубиће га, а који изгуби живот свој мене ради, наћи ће га.  

Народ: Слава теби, Господе, слава теби! 

На глас 2. 

Слава. Молитвама Григорија, Милостиви, очисти мноштво сагрешења наших. 

И сада. Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво сагрешења наших. 

Онда стих: Помилуј ме, Боже, по великој милости својој и по обиљу милосрђа 

свога очисти безакоње моје. 

Стихира, глас 6. [Састав Трајана] 

Радује се данас свештена обитељ војловичка, красећи се твојим светим моштима, а 

ми, покретани благошћу твојом узвикујемо: не повери нас људској заштити, него 

прими мољење слугу својих, јер прибежишта ни заклона немамо, осим твоје 

обитељи свете, невоља нас опколи, мољење наше не презри, већ до престола 

Творца и Владике принеси.  
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Свештеник: Спаси, Боже, народ свој и благослови наслеђе своје, посети свет свој 

милошћу и добротом, утврди моћ хришћана православних и ниспошљи нам 

милости своје обилате: молитвама свепречисте Владичице наше Богородице и 

приснодјеве Марије; силом часног и животворнога крста; заступништвом часних 

небеских сила бестелесних; молитвама часног и славног пророка, Претече и 

Крститеља Јована; светих славних и свехвалних апостола; светих отаца наших и 

великих васељенских учитеља и светитеља: Василија Великог, Григорија Богослова 

и Јована Златоустог; светих отаца наших и чудотвораца Николаја, архиепископа 

мирликијског и Спиридона, епископа тримитунског, светих српских 

просветитеља и учитеља: Симеона Мироточивог, светитеља Саве, Арсенија, 

Максима, Василија Острошког, Петра Цетињског и Николаја Жичког, светих 

славних и добропобедних мученика, преподобних и богоносних отаца наших; 

светих и праведних богородитеља Јоакима и Ане; (и светога дана) и свих светих - 

молимо те, многомилостиви Господе, услиши нас грешне који ти се молимо и 

помилуј нас.  

Народ: Господе, помилуј. (дванаест пута)  

Возглас: Милошћу и добротом и човекољубљем Јединородног Сина твога, са којим 

си благословен, са Свесветим и благим и животворним својим Духом, сада и увек и 

у векове векова.  

Народ: Амин. 

Песма 7.  

Ирмос: Дошавши негда из Јудеје у Вавилон младићи, вером у Тројицу погасише 

пламен пећи појући: благословен си, Боже, отаца наших. 

Изненадну смрт и превремену спречи код оних за које ти се, оче, молимо, да би 

многотрудно и покајно живљење на крају принели. 

Господарем тела видимо те некад, а прослављених сада моштију, зато немоћ 

измени и болести удаљи на спасење душа. 

Радосно ти певамо, оче преподобни, који брзу помоћ од тебе очекујемо, брзо нас 

од сна лењости прени и вољу у врлини учврсти. 
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Богородитељко, Која си нам Христа Спаса родила, удостоји исцељења од телесних 

слабости и душевних недуга оне који с љубављу приступају божанственој заштити 

твојој.  

Песма 8.  

Ирмос: Небескога Цара, кога певају војске анђелске, хвалите и преузносите у све 

векове. 

Имамо те, чудесни оче, посредника у свим потребама животним, а молитвеника 

топлог понајвише за спасење код Цара небескога.  

Григорије оче, благодаћу божанственом испуњени, обузете сујетом душе наше 

посете Божје благости удостој. 

Отуђене од заједнице верних и стране праведном живљењу, благодатном помоћу 

исправи, благомоћни заступниче наш. 

Богородичен: Нападе искушења и налете страсти ти одгониш, Дјево, стога те 

певамо кроз све векове.  

Песма 9.  

Ирмос: Истинску Богородицу тебе празнујемо, спасени тобом, чиста дјево, 

величајући те са бестелесним хоровима. 

Радост спасења молимо, оче, попут пророка покајника, и по заповести апостола: 

свагда се радујте. 

Иметак души стекавши и над њим се господар показавши, од порока слободне 

покажи нас који незнатно достигосмо. 

Јачину духа ободри, у помоћи доброжурећи, блажени, у искушењима да не 

клонемо, него смирење да присвајамо. 

Ево, духовног пировања, жалости и бриге оставимо, Христовог мира настањење да 

примимо молитвама твојим, Григорије. 

Богородичен: На месту болести и од злог стања клонуле, Дјево, исцели, преводећи 

их из нездравља у здравље.  
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И одмах: Достојно је ваистину блаженом звати тебе, Богородицу, увек блажену и 

пренепорочну и Матер Бога нашега. Часнију од херувима и славнију неупоредиво 

од серафима, тебе што Бога Логоса непорочно роди, истиниту Богородицу тебе 

величамо.  

Свештеник кади жртвеник и народ, а ми певамо ове тропаре, глас 8: 

Песмама одајмо поштовање заштитнику ове обитељи и покровитељу својих људи, 

који долазе и клањају се благодаћу освећеним моштима. 

Ево, плода испосничких подвига, ево, пустиње преславног житеља, у телу анђела и 

обожења причасника, кога као брзог помоћника, верни, величамо. 

Има те ова света обитељ која се именом твојим похваљује и Цркве Христове 

пуноћа небоземна, оче наш достојни дивљења.  

Са засијалим у Солуну богословом и са оним у Горњаку подвижиком и са 

Синаитом вођом монаха, помоли се за нас, Григорије.  

Свечано: 

Све војске анђела, Претечо Господњи, апостола дванаесторице и сви свети, 

учините са Богородицом молитву да се спасемо.  

Потом се чита:  

Свети Боже, Свети Моћни, Свети Бесмртни, помилуј нас. (три пута) 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; Владару, опрости 

безакоња наша; Свети, посети и исцели немоћи наше, имена Твога ради.  

Господе, помилуј. (три пута)  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

Оче наш који си на небесима, да се свети име Твоје, да дође царство Твоје, да буде 

воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости 

нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у 

искушење, но избави нас од злога.  
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Свештеник: Јер је Твоје Царство...  

И ови тропари, глас 6:  

Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешници, немајући никаквог 

оправдања, Теби као Владару приносимо ову молитву: помилуј нас.  

Слава: Господе, помилуј нас, јер се у Тебе уздасмо; не гневи се јако на нас, нити 

помињи безакоња наша, него и сада као Милостив погледај и избави нас од 

непријатеља наших; јер си Ти Бог наш, и ми смо народ Твој, сви смо дела руку 

Твојих, и Име Твоје призивамо.  

И сада: Отвори нам двери милосрђа, Благословена Богородице, да не погинемо ми 

који се у Тебе надамо, него да се Тобом избавимо од беда; јер си Ти спасење рода 

хришћанскога.  

Господе помилуј. (дванаест пута)  

Затим ђакон: Помилуј нас, Боже, по великој милости Твојој, молимо Ти се, 

услиши и помилуј.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење, похођење, опроштај и 

отпуштење грехова и напредак слугу Божјих (или слуге Божјег, или слушкиње 

Божје име/имена).  

Народ: Господе, помилуј. (три пута)  

Још се молимо за сву браћу и за све православне хришћане.  

Народ: Господе, помилуј. (три пута) 

Возглас: Јер си милостив и човекољубив Бог, и Теби славу узносимо, Оцу и Сину и 

Светоме Духу, сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин. 

Свештеник чита молитву: 
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Преподобни и богоносни оче наш Григорије, молитвеног тиховања љубитељу и 

врлинског живљења учитељу, дивно станиште благодати Духа Божјега, 

покровитељу ове обитељи и заштитниче својих људи, припадајући кивоту твојих 

часних и мирисних моштију, молимо те, угодниче Божији, који си стекао смелост 

да се молиш за оне који траже помоћ са висине: измоли све што нам је корисно за 

спасење, од злих навика ослобођење, у добру утврђење, грехова разрешење, 

истинско хођење за Господом Христом у Духу Светоме, искрено праштање и 

неосуђивање ближњих својих; измоли, преподобни оче, здравље духовно и 

телесно и подај сваки благослов духовни онима који ти с вером прилазе и не 

остави нас без свог милостивог заступништва. Доброг устројства и благодатне 

посете своје немој никада лишити, оче, ову свету обитељ, која се опомиње светости 

твоје, ни оне који се у њој труде са часним игуманом њеним. Најзад, са Пресветом 

и Пречистом Богомајком, Словесницом Војловичком, са светим Арханђелима, са 

Стефаном Високим и Николајем Жичким и свима светима, посредуј за вечно 

спасење оних који обожавају Једнога Бога у Тројици слављеног, Оца, и Сина 

Његовог и Духа Његовог, и сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин.  

Уколико се молебан врши за болесника, чита се ова: 

Преподобни оче наш Григорије, погледај милостиво на овог слугу Божjег (ову 

слушкињу Божију) (име) који (која) притиче с вером кивоту твојих моштију у 

светој обитељи твојој. Разреши га (је) од грехова, даруј му (јој) расуђивање, 

благослови га (је) за трпљење и послушност, испуни га (је) духовном снагом, 

усаврши надом у Царство Божје, измоли од Господа Христа, Сина Божјег, који је 

узео на себе болести и немоћи свега света, да се и овом слуги Божјем (овој 

слушкињи Божјој) пода исцељење од болести која га (ју) је обузела, јер Господ неће 

допустити страдање веће него што можемо поднети и неће да човек умре, него да 

се обрати Њему и да живи. Избави га (је)  својим заступништвом пред Богом од 

изненадне и превремене смрти, обрати га (је) у покајању према Господу нашем 

Исусу Христу, лекару душа и тела наших, вечном здрављу, вечној младости и 

вечној доброти и лепоти нашој, коме нека је слава са његовим беспочетним Оцем 

и његовим Светим Духом, свагда сада и увек и у векове векова.  

Народ: Амин. 
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Свештеник: Премудост. 

Народ: Часнију од херувима и славнију неупоредиво од серафима, тебе што Бога 

Логоса непорочно роди, истиниту Богородицу тебе величамо.  

Свештеник: Слава теби, Христе Боже, Надо наша, слава теби. 

Народ: Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

Господе, помилуј! (три пута) 

Оче, благослови. 

Свештеник: Христос истинити Бог наш, молитвама своје пречисте Мајке, светих 

часних небеских сила бестелесних, светих славних и свехвалних апостола, 

преподобног оца нашег Григорија, светих и праведних богородитеља Јоакима и 

Ане и свих светих, да нас помилује и спасе као благ и човекољубив. 

Народ: Амин. 
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