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С е в а с т и ј а н у 

Стихире на Господи возвах, глас 2. 

Свевидећи Господ* хотећи народ да призове* у заједницу обожења, Цркву 

Своју Свету,* изабра те, преподобни,* да као апостол проходиш нови Свет,* 

живот у Христу проповедајући,* трпљењем и смирењем сведочећи,* као 

искуствени подвижник,* што очи твоје видеше и уши твоје чуше,* 

Севастијане новојављени, моли се за нас. 

У последње дане ове* изли Господ дарове Пресветог Духа Свог* на верног 

слугу Свог Севастијана,* и моћно оружје Речи Живота* у руке његове 

положи,* опаса га истином и у правду га обуче,* на спасење да призове 

богожедни народ Америке;* Севастијане богоносни,* силом Божјом која се у 

немоћи показује,* себе ни мало не штедећи,* до краја остаде веран Цркви 

трудбеник. 

Друге две стихире светитељу Григорију, епископу Неокесаријском, глас 8. 

Слава, глас 5. 

Свети, Који живиш у похвалама Израиља Новога,* у похвалама Цркве 

Апостола!* Како се блажени Севастијан уздаше у Тебе,* тако га Ти 

укрепљиваше,* и од сваковрсних искушења избављаше* да за Цркву 

придобије свакога.* Он за сапутника и сатрудника Тебе, Господе, имаше,* и 

Реч Твоја од уста Његових се не одвајаше,* и именом Твојим од света већи се 

показа. 

И сада, догматик, глас 5. Вход. 

Стиховње стихире, глас 6. 

Успомена твоја, оче Севастијане,* часна је и достојна славља,* јер си се пред 

тајном Цркве, Невесте Христове, смиравао,* и као последњи свима неуморно 

служећи, слободу си стекао,* љубав Христову сејао,* коју си и пожњео у 

небеском Царству Тројице. 

По свој земљи изиђе глас њихов* и до крајева васељене речи њихове. 
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Ниси имао главе где склонити,* сиромашан телом, а богат духом,* у Богу си 

станиште нашао,* сада у граду горњем који долази налазећи се,* моли се, оче 

Севастијане,* за Цркву које ради одмора ниси знао,* укрепљиван силом 

Деснице Божје. 

Небеса проповедају славу Божју,* дела руку њихових возвештава свод 

небески. 

Пред Престолом Владике налазећи се,* преподобни Севастијане,* не 

заборави Цркву Која подвигом твојим у Америци сија,* и кроз Христа Богу 

Оцу прилази,* а побожно клањајући се часним твојим моштима, кличе ти:* 

блажени пастиру, непрестано се моли. 

Слава, глас 4. 

Роде изабрани и призвани* да благовестиш дела Оца нашег небеског,* да из 

таме изведеш на чудесну светлост* народе Америке:* Јоване Сан-Франциски 

и Николаје Жички,* Варнаво Хвостански и Мардарије Либертвилски,* 

свештенослужитељи у српском роду најчаснији,* са предивним 

Севастијаном* Сан-Франциским и Џексонским* молите се за нас који вас 

славимо. 

И сада, богородичен, глас исти: Погледај да мољења твојих слугу... 

Тропар, глас 8. 

Рођен у Сан-Франциску,* апостоле и просветитељу Америке,* први рођени у 

Америци који је постао свештеник,* васпитан у Православној Русији,* 

огњени проповедниче речи Христове међу народима Америке,* пропутовао 

си целу земљу* проповедајући истину и љубав,* утврђујући мноштво душа у 

православној вери* и подижући многе цркве у славу Божју,* сиромашан 

телом, а богат духом,* моли се сада Господу Којем си служио свим срцем,* 

Севастијане,* Џексонски и Свеамерички апостоле,* да нам дарује твоју 

последњу изговорену жељу:* небеско Царство коме нема краја. 

Слава, тропар Григорију, глас 8, И сада, богородичен васкрсан, глас исти. 
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На јутрењу. 

На Бог Господ: тропари као на вечерњем. 

Сједален први, глас 1. 

Амерички свет као првину Господу принесе* преподобног оца Севастијана,* 

првог међу монасима и свештеницима* који су рођени  Американци,* 

апостолског подвига делатеља. 

Слава. И сада. 

Надо хришћана, Пресвета Дјево,* Бога Кога си родила изнад ума и речи* 

моли непрестано са горњим силама,* да дарује опроштај свих грехова* и 

исправљење живота,* онима који Те увек с вером и љубављу славе. 

Сједален други, глас 3. 

Био си, оче Севастијане,* прво мушко дете рода нашег* рођено у страној 

Америци,* од родитеља Срба који су први тамо отишли,* а над свиме постао 

си украс Цркве Православне. 

Слава. И сада. 

Као необрађена лоза, Дјево,* најкраснији грозд си произникла,* који нам 

истаче вино спасења,* веселећи душе и тела свих.* Зато као узрочницу 

доброг ублажујући те увек,* са анђелом ти вапијемо:* радуј се, Благодатна. 

Катавасија Благовештењска. 

Сједан по 3. песми, глас 6. 

Проходећи Нови Свет,* проповедао си вечни живот,* парохије оснивао и 

храмове градио,* људе просвећивао и крштавао,* свештенослужио Јеванђеље 

и Божанску Жртву,* списе нам богомудре оставио,* и за ово велику смелост 

пред Богом стекао. 

Слава. И сада. 
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Желећи долазак ка Христу Богу,* молимо те за Предводницу, Богородице, 

Путеводитељко,* да бисмо достигли недостижно,* славећи посредништво 

Твоје. 

Кондак, глас 1. (тропар други) 

Трудбеника неуморног,* у трпљењу и послушности изврсног,* врлинског 

угодника Христовог,* преподобног оца Севастијана,* служитеља Цркве 

Божје,* песмама, верни, прославимо,* јер Христу приводи Америку,* и за нас 

се све моли. 

Икос. 

Мноштва православних широм Новог Света данас оца свог слави, који 

нараштаје људи у векове сазива на освећење, преподобног Христу, 

Севастијана новојављеног, и похвално узвикује овако: радуј се, Павла, 

апостола народа, подобниче; радуј се, Инокентија Аљаског наследниче; радуј 

се, Николаја Јапанског саборче; радуј се, Николаја Жичког удивљење; радуј 

се, који си трпљењем у делима богодостојним узрастао; радуј се, који си 

унижењем у крајње висине узишао; радуј се, оче Севастијане, богоизабрани. 

Свјетилен. 

Сујетност света и гордост живота увидевши,* а вечну истину Јеванђеља 

спознавши,* једино си Божју вољу испуњавао,* управљајући се ка вечној 

слободи,* оче Севастијане,* спомен је твој до века. 

Слава. И сада. 

Желећи да види славу Сина и Бога Твог,* Севастијан преподобни,* одрече се 

себе и крст свој узе,* Преблагословена Богородице,* и следоваше Његовим 

живоносним стопама,* служећи до смрти ближњима. 

На хвалите, глас 6. 

Љубав божанску у себи разгоревши,* свагда си Богу стремио,* и када те Он у 

своје наручје дозва,* ти си радосно тамо прешао,*  многотрудно тело твоје у 

Жичи се погребе,* а када Господ испуни жељу народа ти вољеног* који те 
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прижељкиваше у Џексону,* пренесоше твоје благодатне мошти,* оче 

Севастијане, равноапостолни. 

Положивши темељ побожности* у скромности и уздржању,* и распаливши 

се божанственом жељом* за проповедање речи Божје,* показао си се 

прекрасни изданак Цркве,* у ревности апостолу народа се приближивши,* и 

оцима у мудрости последујући,* оче богоблажени. 

Слава, глас 6. 

Дом и сроднике оставивши, оче,* постом и уздржањем се кротећи,* сву 

удобност света си оставио,* да би, добивши апостолски позив,* мучни 

подвиг извршио,* просветитељу далеких незнабожаца,* сурове Аљаске 

походитељу,* и његовог светог архијереја Тихона,* исповедника и 

предстојатеља Русије,* јединомислени сатрудниче,* равноапостолни 

Севастијане,* на оне који те из отаџбине призивају погледај* и моли се 

Христу Богу, свеблажени. 

И сада, богородичен: Богородице, Ти јеси лоза... 

Велико славословље. 

Тропари као на вечерњем. 

Блажена на Литургији, глас 8. 

Светосавска деца спомену твоме радујући се кличу:* ти наша похвала јеси, 

Севастијане,* и наше Цркве утврђење. 

Кад си тело распео,* дух ти је у висине Царства узлетео,* Севастијане 

премудри,* наставниче монаха. 

Царске палате заобилазећи,* а болеснике и затворенике посећујући,* 

удостојио си се посете Божје,* Севастијане. 

Материнским старањем, о, Богомати,* и нас, Сину Твоме Христу браћом 

учини,* и Оцу нашем небеском приведи. 

М а р д а р и ј у 

На Господи возвах, глас 2. 
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Господ Човекољубац* Који овце Своје не оставља,* изабра им пастира да их 

у Његов духовни тор уводи,* да умножава дарове Духа,* и кроз стадо 

Господу их приноси;* Мардарије подобан беше* Христу Првопастиру. 

Када си за Владиком свих пошао, Мардарије,* од овога света си се 

ослободио,* Духом Божјим надишао непостојаност створења,* препородио 

се вечним животом,* свештенослужитељу Јеванђеља Христовог,* Коме и ми 

да служимо, помоли се. 

Друге две стихире светим мученицима Парамону и Филумену, глас 4. 

Слава, глас 6. 

Изабрани и Господом призвани,* мудрољубиви архијереју,* Српске Цркве 

красото,* и Њена похвало у Америци,* и Њен молитвениче пред Христом,* 

чедо Светог Саве вољено и Николаја Српског* које име Божје пронесе по 

Новоме Свету,* свети владико Мардарије,* моли се Господу за оне* који те 

поштују. 

И сада, догматик, глас 6. Вход. 

Стиховње стихире, глас 3. 

Мардарије, љубиш ли ме?* Када Господ те упиташе,* ти Њему смерно 

одговори:* да, Господе, Ти знаш да Те волим,* јер по заповестима Твојим 

ходим.* Зато овце Његове си напасао,* изабрани и свештени Мардарије,* 

сине Божји благодаћу богоузводећом,* ка тихом пристаништу их водећи. 

Часна је пред Господом смрт* преподобних Његових. 

По свој васељени пронесе се глас о теби,* преблажени архијереју,* да цркву 

градиш, а умиреш од глади;* ми, чувши речи ове,* сабрасмо се да дело твоје 

посведочимо,* испунивши храм твој у Либертвилу,* и окруживши гроб твој, 

владико предобри,* усрдне ти молитве приносећи. 

Блажен је муж који се боји Господа,* у заповестима Његовим ходиће веома. 

За народ свој моли се, Мардарије владико,* чедољубиви и милосрдни,* 

незлопамтиви и добродушни,* живот праведно скончавши* и радост 
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достојно наследивши,* вечно се Богу уподобљавајући,* Његовим енергијама 

преображавајући,* мудри служитељу Јеванђеља Христовог. 

Слава, глас 4. 

Роде изабрани и призвани* да благовестиш дела Оца нашег небеског,* да из 

таме изведеш на чудесну светлост* народе Америке:* Јоване Сан-Франциски 

и Николаје Жички,* Варнаво Хвостански и Севастијане Џексонски,* 

свештенослужитељи у српском роду најчаснији,* са предивним Мардаријем* 

Чикашким и Либертвилским,* молите се за нас* који вас славимо. 

И сада, богородичен, глас исти: Погледај да мољења твојих слугу... 

Тропар, глас 8. 

Неуморни проповедниче Христа Господа,* светосавски человођо народа 

свога у расејању,* трудољубиви градитељу и учитељу покајања,* коме закон 

живота беше* сејати хришћанску љубав,* ширити мир, стишавати страсти,* 

проповедати добро, и братимити људе,* свети Мардарије Либертвилски и 

Амерички,* са свима просветитељима Америчке земље* моли Јединог 

Човекољупца* да подари мир и слогу роду правосавноме. 

Слава, тропар мученицима, глас 4, и сада, богородичен васкрсни, глас 4. 

На јутрењу. 

На Бог Господ: тропари као на вечерњем. 

Сједален први, глас 1. 

Првог архијереја америчко-канадског,* изданак српске Цркве, похвалимо,* 

старатеља за црквено уређење,* чувара догмата и канона,* љубитеља 

страдалног народа свога,* наставника и оца нашег Мардарија,* који је 

жељено достигао,* Царство вечне светлости. 

Слава. И сада. 

Надо хришћана, Пресвета Дјево,* Бога Кога си родила изнад ума и речи* 

моли непрестано са горњим силама,* да дарује опроштај свих грехова* и 

исправљење живота,* онима који Те увек с вером и љубављу славе. 
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Сједален други, глас 3. 

Свештеник мудрости и врлине био си, оче,* предстојатељу српске Цркве у 

Америци,* сада Господу непосредније предстојећи,* никада је не заборави,* 

која сабира верујуће* и узраста у Царство Божје. 

Слава. И сада. 

Као необрађена лоза, Дјево,* најкраснији грозд си произникла,* који нам 

истаче вино спасења,* веселећи душе и тела свих.* Зато као узрочницу 

доброг ублажујући те увек,* са анђелом ти вапијемо:* радуј се, Благодатна. 

Катавасија Божићна. 

Сједален по 3. песми, глас 6. 

Крстоносни оче наш Мардарије,* многе муке си на себи понео,* бремена 

других смирено узео,* своју болест и немоћ занемаривши,* тебе молимо, 

човекољубиви,* да се молиш за оне који те поштују. 

Слава. И сада. 

Желећи долазак ка Христу Богу,* молимо те за Предводницу, Богородице, 

Путеводитељко,* да бисмо достигли недостижно,* славећи посредништво 

Твоје. 

Кондак, глас 2. (тропар други) 

Чувши од Духа Истине реч вечног живота,* проповедао си Христа, Сина 

Божјег,* Јеванђељу Његовом смирено служио,* неуморно се трудио да Цркву 

изграђујеш,* напасао јагањце на пашњаку спасења,* хлебом живота хранио и 

пићем бесмрћа појио,* Мардарије Амерички богоблажени,* моли се Господу 

за нас. 

Икос. 

Весело празнујући спомен јерарха Христовог, новопроцветалог у 

многоплодној башти Цркве Христове, нашег оца Мардарија, говоримо му 

ово: радуј се, свирало која сазиваш Србе по Америци расејане у заједницу 

верних; радуј се, смерниче који си послушношћу испунио живљење своје; 
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радуј се, дуготрпељивче који си веру своју у мукама усавршио; радуј се, оче 

Мардарије, Амерички светитељу. 

Свјетилен. 

Сујетност света и гордост живота увидевши,* а вечну истину Јеванђеља 

спознавши,* једино си Божју вољу испуњавао,* управљајући се ка вечној 

слободи,* оче Мардарије,* спомен је твој до века. 

Слава. И сада. 

Желећи да види славу Сина и Бога Твог,* Мардарије преподобни,* одрече се 

себе и крст свој узе,* Преблагословена Богородице,* и следоваше Његовим 

живоносним стопама,* служећи до смрти ближњима. 

На Хвалите, глас 6. 

Велику жртву и натприродни труд си поднео,* дуготрпељиви у невољама и 

искушењима,* пастиру људи својих у расејању, *које си неумориво сабирао у 

Цркву,* да би остварење Јеванђеља показао:* и биће једно стадо* и један 

пастир.  

Славна лавра Студеничка прими власи главе твоје* када си се света одрекао,* 

а Црква у Америци проповеда* светост подвига твога,* јер си заветовано 

пред Господом* ревносно испуњавао* до последњих дана својих на земљи,* 

мучениче по жељи,* Мардарије новољављени.  

Слава, глас 6. 

Светитељу оче, богоносни Мардарије,* по свој земљи се пронесе глас о 

теби,* да цркву градиш, а умиреш од глади,* у славу Божју ти сазида 

манастир,* који сада чува часне мошти твоје,* и који те са светим Савом 

прославља;* моли се за оне који те с љубављу помињу* и радосно увек славе, 

свеблажени. 

И сада, богородичен: Богородице, Ти јеси лоза... 

Велико славословље. 

Тропари као на вечерњем. 
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Блажена на Литургији. 

Либертвил у Америци данас слави* архијереја и светитеља свога* 

светосавски узвикујући:* Мардарије блажени,* радуј се. 

Црква Христова да се утврди,* велики подвиг ти узе,* непрестано се 

труђаше, сиромаштво и глад подносаше,* владико Мардарије. 

Себе Јеванђелског Господу да принесеш,* и будног за Његов долазак да 

учиниш,* и врлинама украшеног,* старао си се,* Мардарије. 

Логос Тебе ради тело прими,* Непорочна Дјево,* надразумно си Га у утробу 

несместиво сместила* на наше обновљење и обожење. 

 



 

 

 

А К А Т И С Т 

 

СВЕТИМ И НОВОЈАВЉЕНИМ ОЦИМА НАШИМ: 

 

МАРДАРИЈУ ЛИБЕРТВИЛСКОМ, (+1935) 

ПРВОМ СРПСКОМ ЕПИСКОПУ У АМЕРИЦИ 

И 

СЕВАСТИЈАНУ ЏЕКСОНСКОМ, (+1940) 

ПРВОМ СРПСКОГ МИСИОНАРУ У АМЕРИЦИ 

   



КОНДАК 1. 

Дивним  служитељима  Божјим  у  последњим  временима  Духом 
Светим  у  Цркви  пројављеним,  Новог  Света  апостолским 
подвижницима, срдачно узнесимо химне духовне, јер су ради вечне 
истине  и  вечне  правде  Христовог  Јеванђеља  до  блаженог  уснућа 
ревновали. Ускликнимо им, стога, ово: 

Радуј те се, оци наши Мардарије и Севастијане, Америке светила. 

ИКОС 1. 

Сав  привремени  боравак  ваш  на  земљи  беше  борба  за  Царство 
Божје,  смиравање  пред  великом  тајном  Цркве,  објављеном  у 
последњим временима, и пламена љубав према Христу, Глави Свог 
Светог  и  Непорочног  Тела,  новојављени  светитељи.  Зато  вам 
кличемо: 

Радујте се, жртве свеспаљенице које принесе род српски. 

Радујте се, проповедници живота у Христу новим народима. 

Радујте се, приводитељи Америке Цркви Христовој. 

Радујте се, трудбеници који за своје потребе нисте знали. 

Радујте се, верни делатељи апостолског подвига. 

Радујте се, мукотрпници који сте љубав савршену показали. 

Радујте се, добровољни мученици који сте сведочење вере објавили. 

Радујте се, предстојатељи наши пред Христом блиски. 

Радујте се, оци наши Мардарије и Севастијане, Америке светила. 

КОНДАК 2. 

Оче,  Мардарије,  рођени  у  Корнету  Љешанском,  на  месту  где  у 
старини  беше  манастир,  и  васпитани  на  Цетињу,  побожношћу  и 



родољубљем  задојени,  од  једанаесте  године  желео  си  да  будеш 
монах.  Удивљени  младалачком  богочежњивошћу  твојом,  Ономе 
Који те је призвао певамо: Алилуја. 

ИКОС 2. 

У  светој  лаври Студеничкој    испуни  се  воља  срца  твог,  власи  главе 
твоје  се  постригоше,  и  Господу  си  монашке  завете  положио, 
крстоносни  оче  наш  Мардарије,  ту  си  и  ђаконски  чин  смерно 
примио, па си у Русију, многим светитељим украшену, похитао, да 
умножиш дарове духовне и високој умности се научиш. Ради овога 
ти говоримо: 

Радуј се, који си дом и сроднике оставио и тајно се замонашио. 

Радуј се, који си се и презвитерског чина удостојио. 

Радуј се, који си мудрошћу међу руским клиром засијао. 

Радуј се, који си се борио за свесловенско јединство. 

Радуј се, који си велики дар милосрђа према потребитима показао. 

Радуј  се,  који  си,  обилазећи  логоре,  заробљенике  храбрио  и 
саветовао. 

Радуј се, који си за далеку отаџбину милостињу сакупљао. 

Радуј се, који славу овог света ниси тражио. 

Радуј се, оче Мардарије, Америке светило. 

КОНДАК 3. 

Оче  Севастијане,  рођени  у  Сан‐Франциску,  био  си  прворођени 
српски  син  Новог  Света,  и  први  Американац  који  је  постао 
свештеник,  због  чега  се  ми  дивимо,  а  Ономе  Који  те  је  овенчао 
певамо: Алилуја. 



ИКОС 3. 

Од детињства чувајући семе вере које су руски свештеници посејали 
у срцу твоме, оче Севастијане,  ти си се показао,  заиста, необичним  
младићем, тихим и озбиљним, који је непрестано доносио плодове 
духовне, показујући нам да си изабрани сасуд Божје благодати. Зато 
ти говоримо: 

Радуј се, који си се истинама вере у мисионарској школи учио. 

Радуј се, који си велику љубав према Цркви пројавио. 

Радуј се, који си презирао богатство и разметање. 

Радуј се, који си заволео скромност и једноставност. 

Радуј се, који си служење Цркви као појац и учитељ отпочео. 

Радуј се, који си од младости жељу за мисионарењем показао. 

Радуј се, који си богатство духоне мудрости у Русији стекао. 

Радуј се, који си преобратио незнабожачка племена Америке. 

Радуј се, оче Севастијане, Америке светило. 

КОНДАК 4. 

Изабрани од Господа да посведочиш истински хришћански живот у 
трпењу и послушности,  у  неизмерној љубави и  смирењу,  оче  наш 
Мардарије,  био  си  послат  од  светог  синода  Руске  Цркве  да 
руководиш српску мисију у Северној Америци , и призиваш народ 
наш на песму Богу: Алилуја. 

ИКОС 4. 

Од младости  си  се  спремао да жртвеник Божје љубави будеш,  оче 
богоносни,  зато  си  радо  на  далеки  континент  похитао,  да  расејане 
људе отаџбине своје у Цркву сабереш, због чега те похваљујемо: 



Радуј се, који си означио почетак Српске Цркве у Америци. 

Радуј се, који си светитеља Николаја Новог био сатрудник. 

Радуј се, који си давао наду српском православљу у далекој земљи. 

Радуј се, који избор  епископа против канона ниси прихватио. 

Радуј се, који си устројство Цркве изврсно познавао. 

Радуј  се,  који  си  поставио  циљ  да  осамосталиш  Српску  Цркву  у 
Америци. 

Радуј се, који би био задовољан и местом црквењака у тој Цркви.  

Радуј се, пастиру црквене заједнице у Чикагу. 

Радуј се, оче Мардарије, Америке светило. 

КОНДАК 5. 

Призвани  да  благовестиш  незнабожачким  народима  Јеванђеље 
мира  и  радости,  да  из  таме  изведеш  на  чудесну  светлост  народе 
Америке,  оче  наш  Севастијане,  поставши  монах,  отпочео  си 
проповед  на  народном  језику,  а  примањем  свештеничког  чина 
отпочео  си  труд  богослужења  у  многим  деловима  пространог 
континента, Бога славећи: Алилуја. 

ИКОС 5.   

Свештенослужитељ  олтара  Божјег  који  не  зна  за  народну 
подељеност  јавио  си  си,  оче  христомудри;  хитао  си  свакоме  са 
Јеванђелском отвореношћу и уводио у заједницу Цркве, због чега ти 
кличемо: 

Радуј се, који си небројено мноштво људи крстио. 

Радуј се, који си, где си стигао, служио Свете Тајне. 

Радуј се, који си посећивао руднике, кампове и забачена села. 



Радуј се, који си у мисијама достизао до сурове Аљаске. 

Радуј се, који си прве храмове Америке светом Сави посвећивао. 

Радуј се, који си се трудио да за Цркву унијате придобијеш. 

Радуј се, који си се старао за духовне потребе многих. 

Радуј се, који за одмор и раскош ниси знао. 

Радуј се, оче Севастијане, Америке светило. 

КОНДАК 6. 

Господу је било угодно да светилник твојих врлина, оче преподобни 
Христу,  Мардарије  нови,  засветли  народу  у  отаџбини,  те  си  се 
вратио  у  Србију  где  си  настојатељ  манастира  Раковице  био,  као 
изврстан беседник се прочуо и благонаклоност краља стекао, а Богу 
певао: Алилуја. 

ИКОС 6. 

Уздајући се увек у милост Великога Бога нашега, у тешка времена и 
са скромним средствима отпочео си градњу манастира светог Саве у 
Либертвилу, у који си сам себе жртву живу уградио, и у који су по 
жељи  твојој  погребене  твоје  свете  мошти.  У  неподносивом 
сиромаштву  живећег  људи  су  те  познали  да  цркву  градиш,  а 
умиреш од глади. Њима се и ми придружујемо, говорећи ти ово: 

Радуј се, јер си наду положио на Господа који се стара за нас. 

Радуј се, који си од ране зоре рукама својим зидао манастир и тешке 
цигле носио. 

Радуј се, који си у смирењу садио дрвеће и руже и копао канале. 

Радуј се, који си овај манастир српском роду завештао. 

Радуј се, који си, бициклом идући улицама, Србе окупљао. 



Радуј се, који си пружио руке целом америчком Српству. 

Радуј  се,  испуњени  човечном  добротом  и  милошћу,  спремни  на 
састрадавање. 

Радуј се, који си сваку овчицу по имену позивао и рамена стављао. 

Радуј се, оче Мардарије, Америке светило. 

КОНДАК 7. 

Када си Христово дело спасења почео вршити, равноапостоле нови, 
Севастијане свети, сваког земаљског уживања си се одрекао, још док 
ниси  монах  постао,  пример  си  нам  хришћанске  одлучности  и 
посвећености пројавио, због чега Тројици певамо: Алилуја. 

ИКОС 7. 

Нови  апостоле  Америке,  који  си  се  Павлу,  апостолу  народа 
уподобио,  како  ћемо  исказати  све  муке  и  подвиге  које  си  ради 
сведочанства  Јеванђеља подносио? Како ћемо исказати љубав твоју 
коју  си  према  Телу  Христовом  показао?  У  недоречивости  и 
недостојности, ми ти кличемо: 

Радуј се, који си тих и тајни монашки живот водио. 

Радуј се, који си књиге Светог Писма и крстиће безусловно делио. 

Радуј се, који си прву српску цркву у Џексону светом Сави подигао. 

Радуј се, јер та црква чува твоје часне мошти и икону Мајке Божје. 

Радуј се, који си своја одликовања и скупоцене дарове због црквених 
дугова продавао. 

Радуј се, који си превео Литургију и прве верске књиге на енглеском 
језику саствио. 

Радуј се, бистави пламену љубави, доброте и искрености. 



Радуј се, оче Севастијане, Америке светило. 

КОНДАК 8. 

Примером својим светачким све нас учиш, јер си живео у потпуном 
одрицању  од  себе,  у  непрестаном  труду  и  човекољубивом 
праштању. У крајњем смирењу си напасао поверени ти од Господа 
народ,  оче Мардарије Либертвилски,  молећи  се  да  сви  једно  буду, 
делећи патњу невољних, и учећи их да за све Богу певају: Алилуја. 

ИКОС 8. 

Савет  српске  епархије  у  Америци,  која  још  увек  не  имаше  свог 
епископа,  свештенослужитељу  часни,  изабра  те  за  епископа,  што 
архијереји  у  отаџбини  прихватише,  и,  руке  своје  на  тебе 
положивши,  благодаћу  Духа  Божјег,  наследником  апостола  те 
учинише, и на велико служење у Новом Свету назначише, кличући: 

Радуј се, првопрестониче српске епархије америчко‐канадске. 

Радуј се, који си примио изливање дарова Божанског Духа. 

Радуј се, који си свесрдно започео доживотно мучење. 

Радуј се, који си једино Богу и народу Божјем служио. 

Радуј се, који си много од разједињених свештеника страдао. 

Радуј се, који си сваку увреду и клевету опростио. 

Радуј се, који си због њих туговао и за јединством чезнуо. 

Радуј се, иконо Христова, у смиреном служењу Њему истоветни. 

Радуј се, оче Мардарије, Америке светило. 

КОНДАК 9. 

Да будемо истински у љубави позива богостремећи живот твој, оче 
Севастијане  Џексонски,  јер  си  у  љубави  погазио  лицемерје,  и 



избегавши дубоке духовне заблуде служењем браћи, удостојио си се 
блажених плодова Духа, те и сада Дародавцу певаш: Алилуја. 

ИКОС 9. 

Твоја апостолска мисија, проповедниче неустрашиви, простирала се 
од  источне  до  западне  обале,  твоја  мисионарска  путовања  су  се 
много пута протезала преко Атлантика и Пацифика, све до Јапана и 
вољене  ти  и  страдалне  отаџбине  Србије.  Зато  ти,  преподобни, 
говоримо: 

Радуј се, који си мисионарским писмима многе верне утврдио. 

Радуј се, који си се веома скромно издржавао од милостиње. 

Радуј се, који си трпео невоље од оних који те нису разумели. 

Радуј се, који си очувао канонско уређење Цркве. 

Радуј се, који си без новца полазио на далека путовања. 

Радуј се, који си се наоружао речју Божјом. 

Радуј се, човекољубиви служитељу српске војске у рату. 

Радуј се, велики мисионару новог континента. 

Радуј се, оче Севастијане, Америке светило. 

КОНДАК 10. 

Жалац у телу, туберкулоза, даде ти се, светитељу Мардарије; кад си 
на самрти био Господ те је чудесно посетио, а ти си се молио да ти 
дане земаљског живота продужи само ради народа Божјег коме си 
био  потребан;  причешћен  Пречистим  Тајнама  Христовим,  нашао 
си  оздрављење,  и  са  васкрсном  радошћу  Господу  си  клицао: 
Алилуја. 

ИКОС 10. 



Када  се  наврши  десетогодишњица  твог  архијерејског  служења, 
Господу би мило да те прими у наслађивање вечним и нествореним 
Својим добрима. Озбиљно болестан се налазећи у болници, предао 
си дух свој Њему Коме си ватрено служио до изнемоглости. Прими 
ове похвале, светитељу: 

Радуј се, који си лечења прекидао путовањима без одмора. 

Радуј  се,  који  си,  пишући архипастирске посланице,  обзнанио ово 
чудо. 

Радуј се, који си до гроба верно служио епархији са којом си се по 
вољи Божјој свезао. 

Радуј се, јер си уснуо у молитви за духовну децу и српски род. 

Радуј се, јер си отишао млад телесно, али зрео духовно. 

Радуј  се,  који  си  заповедио  одликовати  свештенике  који  су  те 
мрзели. 

Радуј се, причасниче љубави Божје и за нас молитвениче. 

Радуј се, дивни архијереју Господа Исуса Христа. 

Радуј се, оче Мардарије, Америке светило.  

КОНДАК 11. 

Последњи  пут  посетивши  крај  својих  предака,  Боку  Которску, 
вратио  си  се  у  свету лавру Жичку,  оче Севастијане нови,  последње 
уздахе  са  светим  Николајем  Новим  делећи,  одакле  си  узишао 
Господу  и  Спаситељу  свом  у  радост  вечног  живота,  певајући: 
Алилуја. 

ИКОС 11. 

Твоје многострадално тело нађе скромни покој на жичком гробљу, 
али  пошто  Господ  Благи  Промислитељ  испуни  давнашњу  жељу 



народа  који  те  очекиваше  у  Џексону,  клир  Српске  Цркве  пренесе 
твоје мошти, први српско‐амерички апостоле, кличући ти: 

Радуј се, јер ти је испуњена последња жеља‐Царство небеско. 

Радуј се, јер си радост и похвала америчког света. 

Радуј се,  јер се твоје мошти пренесоше да и даље сведоче Америци 
Господа. 

Радуј се, смерни послушниче воље Божје. 

Радуј  се,  који  си  био  скроман,  а  сада  се  богатством  непролазним 
богатиш. 

Радуј се, који си се неизмерно смиравао пред тајном Цркве. 

Радуј се, који убираш плодове трудова својих. 

Радуј се, брзи наш пред Господом заступниче. 

Радуј се, оче Севастијане, Америке светило. 

КОНДАК 12. 

Стекосмо  вас,  светитељи  Божји,  као  прекрсне  изданке  Цркве 
Христове,  за  чије  сте  јединство  и  ширење  целог  живота  многе 
напоре  предузели.  Зато  вас молимо  да  нас  оцрквите,  да  бисмо  на 
сабору великом неућутно певали: Алилуја. 

ИКОС 12. 

Оци  наши  преблажени,  Мардарије  Либертвилски  и  Севастијане 
Џексонски, запаљени сте као свеће неизгориве и негасеће се, јер сте 
делима  својим  прославили  Христа,  Сина  Божјег,  Који  вас  је  зато 
вечно прославио, а нас удостојио да вам певамо: 

Радујте се, који сте нас прослављењем својим много обрадовали. 

Радујте се, моћни наши посредници, православља тврђаве. 



Радујте  се,  непролазни  сведоци  љубави  Божје  свим  народима 
изливане. 

Радујте се, делатно објашњење Христовог Јеванђеља. 

Радујте се,  учитељи проповедања Христовог домостроја спасења. 

Радујте  се,  који  сте  образац  безусловног  крстоношења  и 
самоодрицања. 

Радујте се, који нас оснажујете у малим напорима нашим. 

Радујте се, који нам у невољама брзо у помоћ притичете. 

Радујте се, оци наши Мардарије и Севастијане, Америке светила. 

КОНДАК 13. 

О,  Христови  смерни  угодници,  добровољни  мученици  до  смрти, 
апостолског  подвига  делатељи,  Мардарије  и  Севастијане,  Србије 
похвало  и  све  Америке  просвећење,  заступништвом  својим  нас 
управљајте на уску стазу спасења, да бисмо Цару векова вечно с вама 
певали: Алилуја. 

Овај кондак се чита трипут, затим икос 1. па кондак 1. 

МОЛИТВА 

О,  Мардарије  и  Севастијане,  предстојећи  сада  Јагњету  Божјем  са 
великом  слободом,  погледајте  на  нас  који  вас  у  овај  час  скрушено 
призивамо  и  измолите  нам  оно што  нам  је  потребно  да  бисмо  се 
удостојили Царства Божјег, а у часу када заборавимо вас и призвање 
своје  на  светост,  ви  нас  немојте  заборавити,  него,  користећи  опет 
своје  моћно  заступништво,  отргните  нас  из  дубоког  греховног 
понора,  обасјајте  нас  пламичком  вере  у  Господа  Христа,  Сина 
Божјег.  Научите  нас  да  служимо  Господу,  Цркви Његовој  и  свим 
људима, ближњима својим, као што сте и ви служили. Молимо вас 
да као човекољубиви заступници свих људи и нас услишите, да би 



се и у нама, као и у вама, прослављало најсветије име Оца и Сина и 
Светога Духа, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

 

 


