Сабор Светих Срба просијалих у Банату и Румунији
који празнујемо у недељу по Преображењу
1. Преподобна мати ПараскеваСрпска (~1050)
2. Преподобни Никодим, игуман Тисмански (+1406)
3. Свети благоверни Стефан, деспот Српски (+1476)
4. Свети благоверни Јован, деспот Српски (+1502)
5. Светитељ Максим, архиепископ Влахозапланински (+1516)
6. Преподобна мати АнгелинаСрпска (+1520)
7. Свештеномученик Теодор
, епископ Вршачки (+1594)
8. Светитељ Јосиф, митрополит Темишварски (+1656)
9. Светитељ Саваисповедник, митрополит Ердељски (+1681)
10. Преподобни РафаилоХиландарац (~1700)
11. Преподобни Висарионисповедник Трансилванијски (~1755)
12. Преподобни Кирилоисповедник Бездински (+1894)
Служба
коју појемо у епархијама Темишварској и Банатској, и у свим
храмовима СПЦ у Румунији
На вечерњој.
Блажен муж. Стихире на Господи возвах Васкрсне (и Преобажењске).
Друге-Сабору Светих. Глас 7.
С
вечано славље начинимо,* поштујући богољубиви сабор Светих,*
очишћеним срцима* и духонадахнутим песмама:* о, Угодници Божји
земље српске,* пројављени у земљи банатској и ердељској,* и целој
Румунији,* молите Христа Спаса нашега,* Просијалога на Тавору*
светлошћу Васкрсења!
П
роцвале цветове и благомирисне,* који земљу Влашку освешташе,* и
Србију родитељски препородише,* ходите, људи правоверни,* песмама
похвалимо:* радуј се, Максиме,* архипастиру будни народа свога;* радуј
се, Јоване,* деспоте бодри земље своје;* радујте се, земљу ову
облагодатисте,* Стефане, моштима својим целебним,* и, Ангелина,
молитвама својим усрдним!

П
о свој земљи Банатској* пронесе се глас о чудима вашим,* преблажени
Теодоре Вршачки мучениче,* и свехвални Јосифе Темишварски
целебниче,* зато не престајте за нас да се молите* са исповедницима
Светим земље Ердељске:* Савом јерархом* и Висарионом
свештеномонахом,* који истину љубећи,* ради ње пострадаше!
Н
ебројним подвизима духовним,* и топлим сузама покајним,* и горећим
молитвама умилним,* себе васцеле Господу предадосте,* мати наша
Параскево,* славо верних,* Никодиме, безмолвија учитељу,* и Рафаило,
созерцања наставниче,* Светогорски потомци прекрасни,* са
исповедником вере,* оцем нашим Кирилом,* непрестано се за нас
заступајте,* јер смелости имате пред Њим,* подвиг Претрпелим!
Слава, глас 1.
У
зиграва данас сва земља наша 
(
Банатска/Ердељска/Румунска...
)
,*
славећи своје Светитеље,* блиске предстојатеље Престолу Божјем,* и у
радости Духа громогласно ускликује:* за Христом пошавши, све остало
остависте;* и Цркви присајединивши се, од света овог се оделисте,*
Светитељи премудри,* молите Милостивога Бога,* да нам дарује велику
милост.
И сада, Догматик.
Стиховње стихире. Слава, глас 8.
[Твореније господина Трајана]
С
вети Угодници Божји,* Срби из Баната и Румуније,* који дар Светог
Духа задобисте,* и Христа сведочисте,* те тако народ просвећивасте,* па
зато задобисте венце славе,* увек се молите за спасење наше!
И сада, Богородичен.
Тропар, глас 2.
С
вјетлошћу вјечно озарени,* Христовог Преображења и Васкрсења,*
наслађујете се гледања Славе Божје,* прослављени Светитељи,* рода
српскога изданци,* просијавши у земљи румунској и банатској,* саборно
се свагда Христу молите,* да нам дарује мир и јединство и радост.
Јутрење.
Канон, глас 1.
Песма 1.

Ирмос: Твоја победничка десница.
Припев: Светитељи Божји, молите се за нас.
Д
есница Господња боголепо* у чудима се силна прослави,* и дивна у
светима показа,* који преиспунише земљу банатску.
Земља румунска проповеда чудеса ваша,* нови светилници,* све крајеве
своје сабравши* да ускликну Господу:* у њима Ти се прослави.
П
обедничку узносећи песму избављења,* ликујемо духовно и празнично,*
о Господе,* јер име славе Твоје сада се прослави* у свим крајевима овим
и до века.
Б
огородице Владичице,* милошћу погледај својом на слуге своје,* који
славе свете рода свога* овуда просијале.
Песма 3.
*недостаје због тога што се господин коме је пало у удео писање ове
песме очигледно не осећа одговорним за исто*
Сједален, глас 6.
Р
еч благочешћа дође у срца ваша,* преподобни оци и матере,* и ка
Љубави узведе стремљење ваше,* Свети просветитељи наши,* ваше
уздизање ка Божанској слави* нетварном светлошћу гледајући,* вас
молимо да нам посредници будете до века.
Слава. И сада.
У
зе од Тебе тело људско,* и целу природу и састав човека,* Логос Божји
Христос,* да би сличним спасао слично,* Пресвета Богомајко,* стога
Њега, Богочовека, моли,* за све нас!
Песма 4.
Т
ебе, подвижницу благодаћу Божјом осењену,* преподобна мати
Параскево,* славећи усрдно молимо:* заступај се за нас, брза помоћнице
наша.
И
з тебе изађе, многострадална мати,* благоухање обећано роду нашему,*
предивна чеда твоја, Ангелино,* древном страдалцу праведном подобна.
С
трах Божји укоренивши у срце своје,* настанио се јеси у пустињи,
преподобни,* отуд објављиваше спасење Христово, Никодиме,* и
природе наше обновљење.
Р
одоначелника Нове Твари телесно родивши,* и Духом пречисто
зачевши,* Пресвета Мати и Дјево,* Израиљ Нови у Царство небеско си
увела.

Песма 5.
Д
оласком часних моштију твојих, Стефане,* све си овуда просветлио,* и у
православљу силно утврдио,* стога ти кличемо, страдалче:* слава Ономе
Који те освети.
М
иомирисни цвете чистоте,* блажених заповести Христових чувару,*
живљењем својим осветио си крајеве ове, Јоване,* верни слуго Бога
Живога.
Засијаше часна дела твоја и богоугодна,* јер богоразумно народ свој ка
Христу приведе,* Максиме, оче наш,* срца наша просветли светлошћу
чистоте.
П
равославно Те, ваистину певамо, Богородице,* јер спасење Тобом
нађосмо,* и од смрти се избависмо,* и живота се удостојисмо,* и радошћу
се зарадовасмо.
Песма 6.
К
ао овца на заклање би вођен,* смерни пастиру Цркве Теодоре,* тело
привремено смртно Господу си принео,* да би се обожењем изменило,* у
непролазни дан будућег века.
П
римивши благодат исцељења са висине,* мудри Јосифе свеблажени,*
немоћнима који ти притичу с вером* човекољубиво исцељење подајеш* и
од страсти избављаш.
О
пколивше те тамне облаке искушења* именом Господњим си победио,*
и Избавитеља славећи, Саво,* делима и песмама,* представио си се
блаженом животу.
Б
ездан милосрђа, Пресвета Богородице,* Која си Јагње Божје родила
надспознајно сваком уму створеном,* погледај сада и спаси људе своје.
Кондак, глас 3.
Х
ристос данас* Параскеву и Ангелину,* Јована и Стефана,* Максима и
Теодора,* Саву и Јосифа,* Никодима и Рафаила,* Кирила и Висариона* у
Царству прославља* и светлошћу обасјава;* стога Њему, Једином
Светом,* Прославитељу Светих, певамо:* слава Теби, Човекољупче!
Икос.
В
ама, изабраним светилницима вере наше,* имајућим молитвену слободу
пред Престолом Славе Божје,* приносимо као богопријатни принос ове
похвале:* радујте се, мати Параскева и Ангелина;* радујте се, благоверни
Стефане и Јоване;* радујте се, страдални Теодоре и Саво;* радујте се,

блажени Максиме и Јосифе;* радујте се, преподобни Никодиме и
Рафаиле;* радујте се, исповедници Висарионе и Кириле;* радујте се,
изданци рода српскога у Румунији и свим земљама њеним дивно
процветали!
Песма 7.
Т
ебе, ужарено, преподобни,* огњиште врлине видесмо, Рафаиле,* који
топлотом молитве и суза загреваш* срца наша охладнела* и жедна Бога
Живога.
У
жарену пећ мучитеља ти угаси* росом Јеванђелског учења* и проповеђу
истине,* Висарионе страдалче,* ради чега стуб непоколебиви си остао.
В
еру исповедајући, Господа величаше,* Њега и ми да исповедамо и
величамо застпај се,* Кириле премудри,* и молитвама својим утврди*
свету обитељ своју.
У утроби Твојој настанивши се* пуноћа Божанства телесно,* обнови свет
уцкрвивши га свецео,* Најчистија Богородице,* стога нека је хваљено име
Твоје у векове.
Песма 8.
Злато раздавши, Параскева,* и богатство оставивши, Ангелина,* Христу
верно до смрти послужисте,* мнохоструки плод покајања показавши.
У чистоти девства, Јоване,* и доброти благочешћа, Стефане,*
благословисте Господа,* у свим делима Његовим Преузношенога.
Д
ела ваша богоугодна украшавају Цркву,* преблажени оци наши,*
Максиме Влахозапланински и Теодоре Вршачки,* у векове славећи
Господа.
Х
риста Који Цркву Сам Собом возглави,* неисказано родила си,
Богородице,* тело му подаривши,* и у име природе заблагодарила,*
Црквородице.
Песма 9.
Т
емишварске Цркве, Јосифе,* и Ердељске, Саво, пастиру,* васељена вас
слави огњем горући радости,* зато за њу се молите непрестано.
П
устиње житеље и у телу, заиста, анђеле,* молимо вас умилно,
преподобни,* Никодиме Тисмански и Рафаило Банатски,* и из све душе
непрестано величамо.

Љ
убав Христову стекосте,* свирепост гонитеља апостола искусисте,* а
ревност подвижника задобисте,* Висарионе Ердељски и Кирило
Бездински,* увек блажени оци.
К
роз Којега свет постаде,* вечног Логоса, Дјево, родивши,* да бисмо се
прославили и обожили,* Њиме Ти си благодатно обожена,* у светлости и
тишини удела имајући.
Ексапостилар.
Г
осподе, Господе,* Који си засадио духовни виноград овај,* и посетио га
обилном благодаћу Божанском,* у утврдио га богоузводећом љубављу
Божанском,* слава Теби!
На хвалитне стихире. Глас 6.
Х
риста Богочовека,* Једнога у Ипостаси,* а Двострукога у природама,*
Њега проповедасте, свехвални,* Њега као Благог и видесте, преславни,*
Њега као Творца примате у свој пуноћи,* Настањеног телесно у Цркви,* и
Њега као Владику молите* за спасење наше.
И сада, Богородичен.

