СЛУЖБА МЕЂУ СВЕТИМА ОЦУ НАШЕМ ДАНИЛУ (ЈАКШИЋУ),
ЕПИСКОПУ ГОРЊО-КАРЛОВАЧКОМ И ПЛАШЧАНСКОМ;
И С ЊИМЕ ИСПОВЕДНИЦИМА ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНЕ:
ИГУМАНУ СИМЕОНУ (НИЈЕМЧЕВИЋУ), ПРЕЗВИТЕРИМА:
МАРКУ И ТЕОДОРУ, И ЂАКОНУ ЈАНКУ (ПРУШЧЕВИЋИМА).
Слyжба и4же во с™hхъ nц7Y нaшему
даніи1лу [їaкшичу], є3пcкпу горнэ-кaрловацкому и3
плaщанскому: съ ни1мже и3сповёдникwмъ вёры
правослaвныz: и3гyмену сmмеHну [ніeмчевичу],
пресвЂтерwмъ: мaрку и3 fе0дwру,
и3 діaкону їaнку [прyщевичємъ].

Фреска свт. Данила (Јакшића), нови фрескопис у храму Св. апостола Петра и
Павла у Смиљану (који је свт. Данило освештао 1765. г.);
рад свештеника Милана Радусина са сарадницима (2020-2021. г.).

С благословом његовог преосвештенства
епископа Горњо-карловачког г. Герасима (Поповића):
1. део Службе – свт. Данилу (Јакшићу)
на србском језику саставио ђакон Будимир Кокотовић;
а редиговао, допунио и превео на црквено-словенски језик
Зоран А. Станчевић.
2. део Службе – Горњо-карловачким исповедницима
на црквено-словенском и србском језику саставио и редиговао
Зоран А. Станчевић.
У Карловцу и Београду, 2022. г.

Съ блгcвeніемъ є3гw2 преwсщ7eнства
є3пcкпа Горнэ-кaрловацкагw гDи1на Герaсіма [П0повича]:
Пeрвую чaсть Слyжбы – с™и1телю даніи1лу [їaкшичу] –
на сeрбстэмъ љзhцэ состaвилъ діaконъ Буди1міръ К0котовичъ:
редакти1ровалъ же, и3сп0лнилъ и3 пренeслъ въ цRковно-славsнскій љзhкъ
З0ранъ Ґ. Стaнчевичъ.
Вторyю чaсть Слyжбы – горнэ-кaрлwвацкимъ и3сповёдникwмъ –
на цRковно-славsнстэмъ и3 сeрбстэмъ љзhцэ состaвилъ и3 редакти1ровалъ
З0ранъ Ґ. Стaнчевичъ.
Въ Кaрловцэ и3 Бэлгрaдэ, ¤вкв-гw г0да.

МЕСЕЦА ЈАНУАРА, У 27. ДАН.
СПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ
ДАНИЛА (ЈАКШИЋА), ЕПИСКОПА
ГОРЊО-КАРЛОВАЧКОГ И ПЛАШЧАНСКОГ;
И С ЊИМЕ ИСПОВЕДНИКА ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНЕ:
ИГУМАНА СИМЕОНА (НИЈЕМЧЕВИЋА), ПРЕЗВИТЕРА:
МАРКА И ТЕОДОРА, И ЂАКОНА ЈАНКА (ПРУШЧЕВИЋА).
НА МАЛОМ ВЕЧЕРЊУ.
На Господе, завапих ... стихире, на 4, глас 1.
Подобан: Свехвални мученици ...

Г

осподе, који си светог и праведног Данила као миомирисни
цвет у врту Цркве Твоје засадио, и водама Своје мудрости га
напојио; учинио си да роди плодове достојне хвале, утврђујући у
правој вери народ Твој.

Г

осподе, који срца испитујеш и оно што је у њима сакривено
савршено знаш; видећи да је свети Данило Твој изабрани
сасуд, за пастира Горњо-карловачког владичанства си га поставио; те
је стадо Твоје на пашу Православне вере вoдио.

Г

осподе, који си светог оца нашег Данила архијерејским чином
украсио, и божанским сјајем га просветлио; и нас грешне као
Милостив просветли, ради његових молитава, да Те достојно
величамо и славимо.

Мцcа їануaріа, въ кз-й дeнь.
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
даніи1ла [їaкшича], є3пcкпа
горнэ-кaрловацкагw и3 плaщанскагw:
съ ни1мже и3сповёдникwвъ вёры правослaвныz:
и3гyмена сmмеHна [ніeмчевича], пресвЂтерwвъ:
мaрка и3 fе0дwра, и3 діaкона їaнка [прyщевичей].*1
На мaлэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ №.

Г

Поd: Всехвaльніи мyчєницы:

Dи, с™аго и3 првdнаго даніи1ла ћкw бlгов0нный цвётъ въ вeртэ цRкве
твоеS насади1вый, и3 водaми твоеS мyдрости того2 напои1вый:

содёлалъ є3си2 є3го2 роди1ти плоды2 достохв†льныz, ўтверждaz въ прaвэй
вёрэ лю1ди тво‰.

Г

Dи, с®цA и3спытyzй и3 въ ни1хъ сокровє1ннаz совершeннw вёдый: ви1дz

ћкw с™hй даніи1лъ тв0й и3збрaнный сосyдъ є4сть, пaстырz горнэ-

кaрловацкагw вLчества того2 положи1лъ є3си2: тёмъ стaдо твоE на пaжить
правослaвныz вёры води1лъ є4сть.

Г

Dи, с™aго nц7A нaшего даніи1ла ґрхіерeйскимъ сaномъ ўкраси1вый, и3
бжcтвеннымъ сіsніемъ того2 просвэти1вый: и3 нaсъ грёшныхъ ћкw

млcтивъ просвэти2, мlтвъ є3гw2 рaди, во є4же дост0йнw величaти тS и3
слaвити.
* превод на цсл и 1. редакција Службе завршени до 13. марта 2021. г., допуна и 2. редакција до
9. дец. 2021. г., а 3. (минимална) редакција до 30. јануара 2022. г.
1
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Г

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь

осподе, који си божанском силом оца нашег Данила оденуо, и
заштитником Православне вере га показао; укрепивши га да
претпри сва искушења од злочестивих непријатељā, и венац му
исповедништва давши; ради његових молитава, пошаљи и нама
опроштај грехова.
Слава ... глас 2:
адујући се са бестелесним и анђелским хоровима, стојиш пред
Престолом Онога који ти даде разум обогаћен Духом Светим,
да паству своју умудрујеш и у тајну Цркве Божије узводиш,
бесмртном и васкрслом Христу. Стога, ти који си од младости своје
Христа носио, моли Му се да уразуми душе наше.
И сада ... богородичан, глас исти:
во поуздање на Те положисмо, Владичице приснодевствена;
не дај нам да сасвим пропаднемо; но, од бедā и невољā нас
избави, и намере противникā разори; јер Ти си прибежиште
злопаћенима, и утврђење колебљивима, Наставнице наша
пречудесна.
На стиховње: стихире, глас 2.
Подобан: Доме Евфратов ...
ивни су твоји подвизи, Данило преблажени, у славу Христа;
Коме се клањамо кроз право исповедање вере, и песмама
духовним часни твој празник дочекујући, Њега који те прослави
величамо.
Стих: Свештеници ће се Твоји, Господе, обући у правду; * и
преподобни ће се твоји радовати.*2
асијао си као најсветлији светилник Православља у време
тешких искушења за православни род наш. Зато данас, сви
нараштаји, с љубављу празнујемо ти свети спомен, Данило
незаборавни.
Стих: Похвалиће се преподобни у слави, * и обрадоваће се на
постељана својим.*3
а веру си Православну од младости своје узео подвижничко
живљење, и све до краја га сачувао у чистоти; и као војник
Христов примио си венац од Цара над свима, Данило
добропобедни.

Р

С
Д

З
З

* Пс. 131,9.
* Пс. 149,5.

2
3

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.

~4~

Г

Dи, бжcтвенною си1лою nц7A нaшего даніи1ла њдёzвый, и3 застyпника
правослaвныz вёры того2 kви1вый: ўкрэпи1въ є3го2 претерпёти вс‰

и3скушє1ніz t ѕлочести1выхъ врагHвъ, и3 вэнeцъ и3сповёдничества дaвъ
є3мY: мlтвъ є3гw2 рaди, посли2 и3 нaмъ прощeніе грэхHвъ.

С

рaдующесz

безплHтнымъ

и3

ѓгGльскимъ

Слaва, глaсъ в7:

ликHмъ,

предстои1ши

пrт0лу дaвшагw ти2 рaзумъ њбогащeнъ д¦омъ с™hмъ, пaству свою2

ўмудри1ти и3 въ тaйну цRкве возводи1ти, къ безсмeртному и3 воскрeсшему
хrтY. тёмже, t ю4ности своеS хrтA носи1вый, томY моли1сz вразуми1ти
дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

В

сE ўповaніе на тS возложи1хомъ, вLчце приснодв7ственнаz: не

дaждь нaмъ до концA поги1бнути: но, t бёдъ и3 скорбeй и3збaви ны2,

и3 совёты сопроти1вныхъ разори2: тh бо є3си2 прибёжище њѕлоблsємымъ,
и3 ўтверждeніе колeблємымъ, настaвнице нaша пречудeснаz.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Дпокланsемсz чрезъ прaвое и3сповэдaніе вёры, и3 пёсньми д¦0вными
и6вны твои2 п0двиги, даніи1ле пребlжeнне, во слaву хrтA: є3мyже

чcтнhй тв0й прaздникъ ўсрэтaюще, прослaвльшаго тS величaемъ.

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2, гDи, њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.

В

озсіsлъ є3си2 ћкw свэтлёйшій свэти1льникъ правослaвіz во врeмz
тsжкихъ и3скушeній за правослaвный р0дъ нaшъ. тёмъ днeсь, вси2

р0ди, съ люб0вію прaзднуемъ ти2 с™yю пaмzть, даніи1ле приснопaмzтне.
Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ
свои1хъ.

З

а вёру правослaвную t ю4ности твоеS воспріsлъ є3си2 подви1жническое
житіE, и3 дaже до концA сохранsлъ є3си2 є5 въ чcтотЁ: и3 ћкw в0инъ

хrт0въ получи1лъ є3си2 вэнeцъ t цRS всsческихъ, даніи1ле добропобёдне.
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Меcеца јануaра, у 27-и дан

Слава ... глас 8:

М

ноштво народâ од свих крајева Србских, подвиг твој
архипастирски поштује, и храбро твоје исповедање вере
Православне велича, свети угодниче Христов Данило; притеци сада
у помоћ и нама грешнима, и моли се Сину Божијем да се смилује
душама нашим.
И сада... богородичан, глас исти:
ојске небеке певају Ти оно „Радуј се“, Дјево Богообрадована,
Мати безневестна; и ми на земљи рођени, славословимо
неиспитиви твој порођај; молећи Те, Богородице, да се без
престанка молиш Сину Своме за спасење душама нашим.

В

Тропар, глас 8:
Православља исповедниче * и праве вере наставниче ...
[Види на Великом вечерњу.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
Ти који си се нас ради родио од Дјеве ...

НA ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен је човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... поставимо 8 стихова;
и певамо 4 стихире светитељâ Данила, глас 2.
Подобан: Кад Те са дрвета ...

И

поведник Твоје праве вере, Господе, истинским се
исповедањем наоружавши, и ревношћу се за Православље
разгоревши, замке је гонитељā скршио, и благочестиви народ свој у
исповедању Твоје истине утврдио. Зато је преславни Данило од Тебе,
Господе, наслеђе небеског царства добио, и сада се моли за спасење
наше.

Н

еустрашивог проповедника Православне вере Цркви си
показао, Господе, светог оца нашег Данила, који примером
храбрости против клеветникā праве вере, непрестано народ Твој
утврђује. Његовим молитвама, божанском светлошћу просветли
нас, да Те хвалимо, Христе, Спасе душа наших.

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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Слaва, глaсъ }:

М

н0жество людeй t всёхъ концє1въ сeрбскихъ, п0двигъ тв0й
ґрхіпaстырскій почитaетъ, и3 д0блественно твоE и3сповёданіе вёры

правослaвныz величaетъ, с™hй ўг0дниче хrт0въ даніи1ле: притецы2 нhнэ
въ п0мощь и3 нaмъ грBшнымъ, и3 моли1сz къ сн7у б9ію поми1ловатисz
душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ глaсъ т0йже:

В

0и нбcніи пою1тъ ти2 є4же рaдуйсz, дв7о бGоwбрaдованнаz, м™и

безневёстнаz: и3 мы2 земнор0дніи, славосл0вимъ неизслёдимое твоE

ржcтво2: молsще тS, бцdе, безпрестaни молsщисz къ сн7у твоемY сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.
Тропaрь, глaсъ }:
Правослaвіz и3сповёдниче * и3 прaвыz вёры настaвниче:
[Зри2 на Вели1цэй вечeрни.]
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы:

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: постaвимъ стіхHвъ и7:
и3 поeмъ д7 стіхи6ры с™и1телz даніи1ла, глaсъ в7.
Поd: Е#гдA t дрeва тS:
сповёдникъ твоеS прaвыz вёры, гDи, и4стиннымъ и3сповёданіемъ

И#воoружи1всz,

и3

рeвностію

къ

правослaвіи

разгорёвсz,

сBти

гони1телей сокруши2, и3 бlгочcти1выхъ людeй свои1хъ во и3сповэдaніи твоеS
и4стины ўтверди2. тёмъ, преслaвный даніи1лъ, t тебE, гDи, наслёдіе нбcнагw
цrтвіz получи2, и3 нhнэ м0литсz њ сп7сeніи нaшемъ.

Н

еустраши1ма проповёдника правослaвныz вёры цRкви показaлъ є3си2,
гDи, с™aго nц7A нaшего даніи1ла, примёромъ хрaбрства противY

клеветникHвъ прaвыz вёры, непрестaннw лю1ди тво‰ ўтверждaюща.
тогw2 мlтвами, бжcтвеннымъ свётомъ просвэти2 нaсъ, да тS хвaлимъ,
хrтE, сп7се дyшъ нaшихъ.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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П

реблажени и предивни Данило, који си се као достојни
пастир православног стада и храбри Христов исповедник
показао; избави, својим молитвама, од вихорā страсти, беда и
искушења, оне који под твоје оркиље прибегавају, и као заступника
те у невољама и бедама призивају.

П

ознат си као велики поборник Правослаља и доброверног
народа свог, преосвећени исповедниче Данило, јер живот свој
ниси штедео да би спасио владичанство своје од лажних учења
унијата, који нису могли да те поколебају у правој вери, нити да те
одвоје од твог стада. Стога, радосно данас славећи, молимо те,
блажени: Избави, молитвама својим, од напасти и беда, све који с
љубављу празнују ти светли спомен.
И 4 друге стихире, Горњо-карловачких исповедникā, глас 3:
тубови непоколебиви правоверја и истински ревнитељи
отачких предања у целом сте животу своме били, о!
нескршиви свештеноисповедници, бодро стојећи за свету веру
Православну. Нас, који ваш годишњи спомен верно празнујемо, од
јеретичких заблуда сачувајте, и у правоверју, вашим молитвама,
утврдите, да се спасу душе наше.

С

евнујући за веру Православну, бригу и борбу велику сте
имали; јер вера права би много угрожавана од кривоверних, и
народ доброверни веома злостављан и насиљем и лукавством
нагоњен на унију; но, ви сте сву наду на Господа полагли, који рече
да врата адова неће надвладати Цркву Његову;*4 стога, Њега
непрестано молите, о! венчаници јуначи, да се сачувају душе наше.

Р

Н

а жртву Богу свецеле себе приносећи, у срцу сте носили образ
Христа, Јагњета непорочног, које даде себе на заклање за грехе
света; и Њему подражавајући, драговољно сте предали душе своје за
ближње своје, поставши судеоници Христових страдања и вечне
славе; стога, Њега вазда молите, о! воинстеници христообразни, да
се смилује душама нашим.
* ср. Мт. 16,18.

4

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.

П

ребlжeнне

и3

правослaвнагw

преди1вне

даніи1ле,

стaда

д0блественный

и3

ћкw
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дост0йный
хrт0въ

пaстырь

и3сповёдникъ

показaвыйсz: и3збaви, твои1ми мlтвами, t ви1хрwвъ стrтeй, бёдъ и3
и3скушeній, къ кр0ву твоемY прибэгaющихъ, и3 застyпника тS въ ск0рбехъ
и3 бэдaхъ призывaющихъ.

П

ознaлсz є3си2 ћкw вeлій поб0рникъ правослaвіz и3 бlговёрныхъ
людeй свои1хъ, преwсщ7eнне и3сповёдниче даніи1ле, жив0тъ бо св0й не

пощадёлъ є3си2 во є4же сп7сти2 вLчество своE t л0жныхъ ўчeній ўніaтwвъ,
не возм0гшихъ поколебaти тS въ прaвэй вёрэ, нижE tлучи1ти тS t
твоегw2 стaда. тёмже, рaдостнw днeсь слaвzще, м0лимъ тS, бlжeнне:
и3збaви, мlтвами твои1ми, t напaстей и3 бёдъ, всёхъ съ люб0вію
прaзднующихъ ти2 свётлую пaмzть.
И# д7 и3ны6z стіхи6ры, горнэ-кaрловацкихъ и3сповёдникwвъ, глaсъ G:

С

толпы2 непоколеби1міи правовёріz и3 и4стинніи ревни1тели n§ескихъ
предaній во всeмъ житіи2 своeмъ бhли є3стE, q! несокрушaеміи

сщ7енноисповBдницы,

б0дреннw

стоsще

за

с™yю

вёру

правослaвную.

лётнюю пaмzть вaшу вёрнw прaзднующихъ, t є3ретjческихъ заблуждeній
нaсъ сохрани1те, и3 въ правовёріи, вaшими мlтвами, ўтверди1те, во є4же
сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Р

евнyюще њ вёрэ правослaвнэй, тщaніе и3 брaнь вeлію и3мёли є3стE:

и4бо вёра прaваz бЁ мн0гw ўгрожaема t кривовёрныхъ, и3 лю1ди

бlговBрныz ѕэлw2 њѕлоблsеми и3 наси1льствомъ и3 лукaвствомъ принуждaеми
къ ќніи: но, вы2 всю2 надeжду на гDа возлагaли є3стE, рекyща ћкw вратA
ѓдwва не њдолёютъ цRкви є3гw2: тёмже, того2 непрестaннw моли1те, q!
вэнє1чницы д0блественніи, во є4же сохрани1тисz душaмъ нaшымъ.

В

ъ жeртву бGу всецBлыz себє2 приносsще, въ с®цы носи1ли є3стE
џбразъ хrтA, ѓгнца непор0чна, вдaвшаго себE на заколeніе за грэхи2

мjра: и3 томY подражaюще, бlгов0льнэ предaли є3стE дyшы сво‰ њ
бли1жнихъ свои1хъ, бhвше соучaстники хrт0выхъ стrтeй и3 приснослaвіz:
тёмже, того2 вhну моли1те, q! в0инствєнницы хrтоoбрaзніи, во є4же
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

~9~

Меcеца јануaра, у 27-и дан

великом труду и тескоби и у многим искушењима правоверно
свештенствујући, украшење сте се Горњо-карловачког
владичанства и целе Србске Цркве показали; стадо своје добро
пасући и у Небеско га царство сигурно уводећи; стога, имајући
смелост пред Господом, Њега сада молите, о! свештенострадалници
Христоносни, да се сажали душама нашим. Слава ... светитељâ, глас 4:

У

абравши се данас, о! празникољубци, благопесменим
похвалама
узвеличајмо
пресветлог
Горњо-карловачког
јерарха, појући му: Радуј се, чврсти у вери, светитељу Данило, који
си по светој вери стадо своје на пашу Православља водио, и душу
своју за овце положио. Радуј се, преблажени заштитниче истине и
оних који су у напастима, јер си својом мудрошћу и постојаношћу
гонитеље Православне вере посрамио.

С

И сада ... Богородичан догматик, глас исти:

П

ророк Давид, који је по Теби богоотац, песмено прозбори о
Теби, Оном који Ти величину учини: Стаде Царица с десна
Теби; јер Тебе Мајку, посредницом Живота показа, Бог који је
благо[из]волео да се без оца из Тебе очовечи, да би опет свој лик
обновио, нагрђен страстима; и залуталу, у гори изгубљену овцу
пронашао, на рамена [је] узео, [и] Оцу донео; и по Својој вољи с
небеским силама саставио, и свет спасао, Богородице; [Он] –Христос,
који има велику и богату милост.
Вход: Прокимен дана и паримије свештеноисповедницима.*5

Д

Читање из Премудрости Соломонових [гл. 3,1-9].

уше праведникā су у руци Божјој, и неће их се дотаћи
невоља. [2] Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и
[3,1]
сматран је за погибао исход њихов, [3] а одлазак од нас –
уништење; они, међутим, пребивају у миру, [4] јер ако су у очима
људи и кажњени, нада је њихова пуна безсмртности; [5] и мало
намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог испроба и нађе
их достојне себе самога; [6] као злато у огњеној пећи испроба их, и
као свеплодну жртву прими их. [7] И у вријеме када их посјети
* „Премудрости Соломонове“ превод са јелинског изворника митрополит Црногорскоприморски г. Амфилохије (Радовић), библиотека „Православно искуство“, Јасен – Бијели
Павле, Никшић 1996. г.

5

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.

В

ъ

вели1цэмъ

трудЁ

и3

нyждэ

и3

во
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мн0гихъ

и3скушeніихъ

правовёрнw сщ7eнствующе, ўкрашeніе горнэ-кaрловацкагw вLчества

и3 всеS цRкве сeрбскіz показaлисz є3стE: стaдо своE д0брэ пасyще, и3 въ
нбcное цrтвіе сіE и3звёстнw вводsще: тёмже, и3мёюще дерзновeніе ко гDу,
того2

нhнэ

моли1те,

q!

сщ7еннострад†льницы

ўщeдритисz душaмъ нaшымъ.

хrтон0сніи,

во

є4же

Слaва, с™и1телz, глaсъ д7:

С

обрaвшесz днeсь, q! празнолю1бцы, бlгопёсненными похвалaми
возвели1чимъ пресвётлаго горнэ-кaровацкаго їерaрха, пою1ще є3мY:

рaдуйсz, твeрдый въ вёрэ, с™и1телю даніи1ле, по с™ёй вёрэ стaдо своE на
пaжить правослaвіz водsй, и3 дyшу свою2 за џвцы полагazй. рaдуйсz,
пребlжeнне

застyпниче

и4стины

и3

сyщихъ

въ

напaстехъ,

своeю

бо

мyдростію и3 постоsніемъ гони1телей правослaвныz вёры посрами1вый.
И# нhнэ, бGо®ченъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:
же тебE рaди бGоoц7ъ прbр0къ дв7дъ, пёсненнw њ тебЁ провозгласи2,

И$вели6чіz

тебЁ сотв0ршему: предстA цRи1ца њ деснyю тебE. тs бо

м™рь, ходaтаицу животA показA, безъ nц7A и3зъ тебE вочlвёчитисz
бlговоли1вый бGъ, да св0й пaки њбнови1тъ џбразъ, и3стлёвшій стrтьми2 и3
заблyждшее горохи1щное њбрётъ nвчA, на рaмо воспріи1мъ, ко nц7Y
принесeтъ и3 своемY хотёнію, съ нбcными совокупи1тъ си1лами, и3 сп7сeтъ,
бцdе, мjръ, хrт0съ и3мёzй вeлію и3 богaтую млcть.
Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 парєміи2 сщ7енноисповёдникwмъ.

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G,№-f7].

рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка.

[в7]

Непщевaни бhша въ nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz

[G,№]

њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ.

nни1 же сyть въ ми1рэ.

[д7]

[G]

И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе,

И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку

пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено.

[є7]

И# вмaлэ накaзани

бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3
њбрёте и5хъ достHйны себЁ.

[ѕ7]

Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3

ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |.

[з7]

И# во врeмz посэщeніz и4хъ

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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засијаће, и као искра у стрњици плануће. [8] Судиће племенима и
загосподариће народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. [9]
Који се у Њега поуздају познаће истину, и вјерни ће у љубави
пребивати у Њему, јер благодат и милост је са светима Његовим, [и
промишљање над светима Његовим.]*6
Читање из Премудрости Соломонових [гл. 5,15-24 и 6,1-3].

П

раведници ће пак вавијек живјети и у Господу је награда
њихова, и старање о њима код Вишњега. [16] Зато ће
[5,15]
примити Царство љепоте и вијенац красоте из руке
Господње, јер ће их Он десницом закрилити и мишицом ће их
заштитити. [17] Узеће за свеоружје ревност Своју и наоружаће
створење за одбрану од непријатеља. [18] Обући ће се у оклоп
праведности и навући ће на себе шљем – суд нелицемјеран; [19] узеће
штит непобједиви – свјетлост [20] а изоштриће жестоки гњев као мач,
док ће заједно са Њим заратити на безумнике цијели свемир. [21]
Покренуће се добро усмјерене стријеле муњоносне и из облака као
добро натегнутог лука пролетјеће циљу, [22] и каменоубојитог гњева
препун излиће се град; узнегодоваће против њих вода морска, а
ријеке их изненада опколити; [23] супротставиће им се Дух силни и
као вихор ће их развијати; [24] и безакоње ће опустошити сву земљу а
злочинство оборити пријестоле моћника. [6,1] Послушајте зато
цареви и разумите; научите, судије крајева земаљских; [2] упамтите
ви који владате мноштвом и који се гордите над многим народима:
[3] Од Господа вам је дата власт ваша и владање од Вишњега!

П

Читање из Премудрости Соломонових [гл. 4,7-15].

раведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; [8] јер часна
старост није у мноштву љета нити се мјери бројем година; [9]
[4,7]
сједина људима је разборитост и зрео узраст – живот
неупрљан. [10] Угодан Богу поставши омиље Му и живећи међу
грешницима би пресељен; [11] прими га себи, да не би зло
измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; [12]
јер злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа
ум незлобив. [13] Ко се за кратко усаврши, напуни много година; [14]
јер је омилила Господу душа његова, зато и похита из зле средине;
* додато према сличном месту, а нема у преводу митрополита г. Амфилохија (Радовића).
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С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.

возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ.

[}]
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Сyдzтъ kзhкwмъ, и3

њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки.

[f7]

Надёющіисz

нaнь, разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw блгdть
и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7,є7i-к7д и3 ѕ7,№-G].

[є7,є7i]

П

рвdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ: и3 попечeніе и4хъ
ў вhшнzгw.

[ѕ7i]

Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и3

[з7i]

Пріи1метъ всеwрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ

вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3

мhшцею защити1тъ и5хъ.
твaрь въ мeсть врагHмъ.

шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ.

[}i]

Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ
Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе.

[f7i]

[к7]

Поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во њрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на
без{мныz.
бlгокрyгла

П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t

[к7а]

лyка

nблакHвъ,

на

намёреніе

полетsтъ.

[кв7]

И#

t

каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды. Вознегодyетъ на ни1хъ водA
морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw.
си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ,

[к7г]
[к7д]

Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ
и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю

беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ пrт0лы си1льныхъ.

[ѕ7,№]

ќбw цRіе, и3 разумёйте, навhкните судіи6 концє1въ земли2.
держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзhкwвъ,
є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

[в7]
[G]

Слhшите
Внуши1те
ћкw данA

Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7,з7-є7i].

П

рвdникъ

ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и

бyдетъ.

[}]

Стaрость бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ

[д7,з7]

и3считaетсz.

[f7]

Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ

стaрости, житіE несквeрное.

[‹]

Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть,

и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть.

[№i]

Восхищeнъ бhсть, да не

ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2.

[в7i]

Рачeніе

бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ
неѕл0бивъ.

[Gi]

Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга:

[д7i]

Ўг0дна бо бЁ
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Меcеца јануaра, у 27-и дан

a свјетина видје и не схвати и на ум јој не дође нешто тако [15] да је
благодат и милост на избраницима Његовим, и промишљање над
светима Његовим.
На Литији: стихира храма, и стихире светитељâ, самогласне.
Глас 1:
схвалимо, сви правоверни, похвалним песмама великог
јерарха Данила, и узвеличајмо његове подвиге; јер он стоји
пред нама као свећњак неугасиви, који таму незнања разгони, и да се
достојно поклањамо Тројичном Богу нас учи, и вазда се моли за
душе наше.
[Глас 2:]

У

П

рославимо, сви побожни, свештеним песмама светитељâ
Христовог Данила, јер је све замке отпалих од праве вере
раскинуо, и Православље у душу народа свога чврсто усадио. Због
тога је славом и чашћу овенчан био, и сада се на небу непрестано
моли за душе наше.
[Глас 3:]
певајмо, сви доброверни, достојним славе песмама Христовог
светилника Данила, и радосно Господу завапимо: Милостиви
Господе, ради молитава дуготрпељивог исповедника Твога, даруј
нашем православном и многострадалном народу: мир, опроштај
грехова и велику милост.

О

[Глас 4:]
прехвални светитељу из рода нашега, који си у свакој
О,премудрости
и непромењивој вери Христову Цркву пасао; ни
у чему се од учењā праотаца својих не удаљавајући, и разумно стадо
своје на извор вечног живота непрестано упућујући; сада, светли ти
спомен празнујући, молимо те да нас из валова лукавих искушења
избавиш, и да нас у вери отаца наших утврдиш, преблажени и увек
хваљени Христов светитељу и исповедниче Данило.
Слава ... исповедникā, глас 5 [Зорастова]:
одите данас, сви правоверни, да сабравши се у свете храмове, са
светитељем Данилом усхвалимо и богољепним песмама
прославимо: добре пастире словесног стада Христова, и храбре
исповеднике Православља у Горњој Крајини, који прогоне претрпеше

Х

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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гDви душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же
ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е:
ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

[є7i]

На літjи: стіхи1ра хрaма, и3 стіхи6ры с™и1телz, самогл†сны.
Глaсъ №:

В

осхвaлимъ, вси2 правовёрніи, похвaльными пёсньми вели1каго їерaрха

даніи1ла, и3 возвели1чимъ тогw2 п0двиги: т0й бо предстои1тъ нaмъ

ћкw свёщникъ неугаси1мый, тьмY невёдэніz разгонszй, и3 дост0йнw
покланsтисz трbчному бGу нaсъ научazй, и3 вhну м0литсz њ душaхъ
[Глaсъ в7:]

нaшихъ.

П

рослaвимъ, вси2 бlгоговёйніи, сщ7eнными пёсньми с™и1телz хrт0ва
даніи1ла, вс‰ сBти tпaдшихъ t прaвыz вёры растeрзшаго, и3

правослaвіе въ дyшу людeй свои1хъ твeрдw всади1вшаго. сегw2 рaди слaвою и3
чcтію ўвэнчaнъ бhлъ є4сть, и3 нhнэ на нб7си2 непрестaннw м0литсz њ
душaхъ нaшихъ.

[Глaсъ G:]

В

оспои1мъ, вси2 бlговёрніи, достослaвными пёсньми хrт0ва свэти1лника
даніи1ла, и3 рaдостнw ко гDу возопіи1мъ: млcтиве гDи, мlтвъ рaди

долготерпэли1вагw и3сповёдника твоегw2, дaруй нaшему правослaвному и3
многострадaльному р0ду: ми1ръ, прощeніе грэхHвъ и3 вeлію млcть.

[Глaсъ д7:]

прехвaльне с™и1телю t р0да нaшегw, въ всsцэй премdрости и3

Q,неизмённэй

вёрэ хrт0ву цRковь пасhй: ни въ чeмже t ўчeній

прaoтєцъ свои1хъ не ўдалszсz, и3 словeсное стaдо своE на и3ст0чникъ
присножив0тіz непрестaннw наставлsz: ны1нэ, свётлую ти2 пaмzть
прaзднующе, м0лимъ тS t в0лнъ лукaвыхъ и3скушeній и3збaвити нaсъ, и3
въ вёрэ nтє1цъ нaшихъ ўтверди1ти нaсъ, пребlжeнный и3 приснохвaльный
хrт0въ с™и1телю и3 и3сповёдниче даніи1ле.

П

Слaва: и3сповёдникwвъ, глaсъ є7 [Зрbaтcова]:

ріиди1те днeсь, вси2 правовёрніи, собрaвшесz во с™ы6z хрaмы, со

с™и1телемъ

даніи1ломъ

восхвaлимъ

и3

бGолёпными

пёсньми

прослaвимъ: дHбрыz пaстыри словeснагw стaда хrт0ва, и3 д0блествєнныz
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Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь

и у тамнице затварања, муке многе поднеше и животе своје за род
свој и праву веру положише, унији се бодро одупирући и народ свој
од ње непоштедно бранећи, међу њима: игумана Симеона
Гомирског, и монахе с њиме на острву Малти заточене, и тамо у
тамницама скончале; часне презвитере Марка и Теодора, који
злобљења многа од кривоверних претрпеше и у правој се вери
преставише; и ђакона Јанка, у Карловцу у тамницу заточеног, и у
њој без суда упокојеног. Стога, сада к њима усрдно припаднимо
молећи их да се свагда моле Христу Богу, да брод народа нашега
окрми ка Своме небурном пристаништу, и да нам дарује: победу над
непријатељима, и одољење противницима, мир Свој и велику
милост.
И сада ... Богородичан, глас исти:
рам и двер јеси, палата и престо Царев, Дјево свечасна, из Које
се, Избавитељ мој, Христос Господ, у тами поспалима јави,
као Сунце правде, које хоће да просветли, оне које сазда по лику
Своме руком Својом. Стога, Свеопевана, пошто си материнску
смелост пред Њим стекла, непрестано моли да се спасу душе наше.

Х

На стиховње: стихире светитељâ Данила, глас 5.
Подобан: Радуј се, испосникā ...
адуј се, светитељу дивни и исповедниче вере Православне,
архијереју добри Данило, који си величином подвига својих
православни род свој као звезда пресветла осветлио, и заблуделе
који су те гонили посрамио. Радуј се, стубе истине од којег светлост
Православља засија, и оне који погрешно уче победи, и душе верних
просветли. Зато, радујући се се у небеским одајама вечног весеља,
моли се Господу за утврђење праве вере и за спасење душа наших.

Р

Стих: Свештеници ће се Твоји, Господе, обући у правду; * и
преподобни ће се твоји радовати.*7

* Пс. 131,9.

7

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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и3сповёдники правослaвіz въ г0рнэй краjнэ, гонє1ніz претерпёвшыz и3 въ
темни6цы заключє1ніz, м{ки мнHгіz под8sвшыz и3 животы2 сво‰ њ р0дэ
своeмъ и3 прaвэй вёрэ положи1вшыz, ќніи б0дрэ противустоsще и3 лю1ди
сво‰ t неS непощaднэ возбранsюще, въ ни1хже: и3гyмена сmмеHна
гоми1рійскаго, и3 монaхи съ ни1мъ на џстровэ мaльтэ заточє1нныz, и3
тaмw въ темни1цахъ скончaвшыzсz: чcтнhхъ пресвЂтерwвъ мaрка и3
fе0дwра, њѕлоблє1ніz мнHгаz t кривовёрныхъ претерпёвшыz, и3 въ
прaвэй вёрэ престaвльшыzсz: и3 діaкона їaнка, въ кaрловцэ въ темни1цу
заточeнна, въ нeйже безъ судA ўпок0ена. тёмже, нhнэ къ ни6мъ
ўсeрднw припадeмъ молsще и4хъ њ є4же всегдA моли1тисz ко хrтY бGу,
корaбль р0да нaшегw њкорми1ти ко своемY неwбуревaемому пристaнищу, и3
даровaти нaмъ: побёду на враги2, и3 њдолёніе супостaтwмъ, ми1ръ св0й и3
вeлію млcть.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Х

рaмъ и3 двeрь є3си2, палaта и3 пrт0лъ цReвъ, дв7о всечcтнaz, є4юже
и3збaвитель м0й, хrт0съ гDь, во тьмЁ спsщымъ kви1сz, сlнце сhй

прaвды, просвэти1ти хотS ±же создA по џбразу своемY, рук0ю своeю.
тёмже,

всепётаz,

ћкw

м™рне

дерзновeніе

къ

немY стzжaвшаz,

непрестaннw моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
На стіх0внэ: стіхи6ры с™и1телz даніи1ла, глaсъ є7.
Поd: Рaдуйсz, п0стникwвъ:

Р

aдуйсz, с™и1телю ди1вный и3 и3сповёдниче вёры правослaвныz, ґрхіерeе

д0брый даніи1ле, вели1чіемъ п0двигъ твои1хъ правослaвный р0дъ тв0й

ћкw ѕвэздA пресвётлаz њсвэти1вый, и3 заблyждшыz гонsщыz тS
посрами1вый. рaдуйсz, ст0лпе и4стины, t негHже свётъ правослaвіz
возсіS, и3 погрёшнw ўчaщыz побэди2, и3 дyшы вёрныхъ просвэти2.
тёмъ, рaдуzсz въ нбcныхъ клётехъ вёчнагw весeліz, моли1сz ко гDу њ
ўтверждeніи прaвыz вёры и3 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2, гDи, њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.
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Меcеца јануaра, у 27-и дан

адуј се, прехвални свештенострадалниче Данило, трубо истине
и исповедниче чистоте Православља. Радуј се, истински
пастиру народâ, јер ни претње мукама, ни везивања ланицима, ни
изгнанаства, ни поруге, нису могле да ослабе чврстину твоје
богољубиве душе. Зато, достојно те величајући, песмама ти спомен
хвалимо.

Р

Стих: Похвалиће се преподобни у слави, * и обрадоваће се на
постељана својим.*8
адуј се, светитељу Данило, јер и ти са апостолом можеш смело
рећи: Добар рат ратовах, трку заврших, и веру одржах; јер си
за подвиге своје примио венац правде, који ти даде Господ,
праведни Судија, као и свима који са љубављу очекују долазак
Његов.*9 Зато сада, стојећи у сабору светих српских јерарāха, смело
се моли за оне који опевају часне подвиге твоја.

Р

Слава ... исповедникā, глас 3:

Н

ека се радује сав православни род наш, и нека попева
радосно празничне песмопоје; нека се радује и земља наша,
крвљу мученика храбрих натопљена и благословена; јер ево, данас
из њених недара дивни исповедници Христови као пресветла
светӣла засијаше, учећи нас својим подвизима да исповедамо
непромењиву истинску веру, и молећи се за оне који им савршавају
светли спомен.
И сада ... Богородичан, глас исти:

Б

ез семена од Божанског Духа, а по вољи Очевој зачела јеси
Сина Божијег; који је(сте) од Оца без Мајке пре векова, а ради
нас, из Тебе је без Оца постао; [и] телом си [Га] родила, и као
Дет(енц)е млеком хранила. Стога, не престај да молиш, да се избаве
од беда душе наше.
* Пс. 149,5.
* ср. 2. Тим. 4,7-8.

8
9

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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aдуйсz, прехвaльне сщ7еннострадaльче даніи1ле, трубо2 и4стины и3
и3сповёдниче

чcтоты2

правослaвіz.

рaдуйсz,

и4стинный

пaстырю

людeй, и4бо ни прещє1ніz мyками, ни свzз†ніz ќзами, ни и3згн†ніz, ни
поруг†ніz, не возмог0ша њслабёти твeрдость твоеS бGорачи1тельныz
души2.

тёмъ,

дост0йнw

тS

величaюще,

пёсньми

пaмzть

ти2

восхвалsемъ.
Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ
свои1хъ.

Р

aдуйсz, с™и1телю
дерзновeннw

даніи1ле,

рещи2:

и4бо

п0двигомъ

и3

ты2

со

д0брымъ

ґпcломъ

м0жеши

подвизaхсz,

течeніе

скончaхъ, и3 вёру соблюд0хъ: ћкw за п0двиги тво‰ пріsлъ є3си2 вэнeцъ
прaвды, є3гHже воздадe ти гDь, првdный судіS, ћкоже и3 всBмъ съ
люб0вію њжидaющымъ пришeствіе є3гw2. тёмъ нhнэ, стоS въ соб0рэ
с™hхъ сeрбскихъ їерaрхwвъ, дерзновeннw моли1сz њ воспэвaющихъ чcтны6z
п0двиги тво‰.
Слaва: и3сповёдникwвъ, глaсъ G:

Дпрaзднствєннаz

а рaдуетсz вeсь правослaвный р0дъ нaшъ, и3 да воспоeтъ рaдостнw
пэснопBніz: да рaдуетсz и3 землS нaша, кр0вію

мyчєникъ д0блественныхъ њмочeннаz и3 блгcвeннаz: сe бо, днeсь t то‰
нёдръ ди1вніи и3сповBдницы хrтHвы ћкw пресвBтлаz свBтила возсіsша,
ўчaще нaсъ свои1ми пHдвиги и3сповёдати неизмённую и4стинную вёру, и3
молsщесz њ совершaющихъ и5мъ свётлую пaмzть.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

езъ сёмене t бжcтвеннагw д¦а, в0лею же џ§ею зачалA є3си2 сн7а

б9іz, t nц7A безъ м™ре прeжде вBкъ сyща: нaсъ же рaди, и3зъ тебE

безъ nц7A бhвша, пл0тію родилA є3си2 и3 мLнца млек0мъ питaла є3си2.
тёмже не престaй моли1ти, и3збaвитисz t бёдъ душaмъ нaшымъ.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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На благосиљању хлебова: тропар светитељâ Данила, глас 8:

П

равославља исповедниче * и праве вере наставниче, * Цркве
Христове архипастиру добри * и вођо народâ мудри; *
блажени и добропобедни светитељу оче Данило, * који си се венца
вечног живота удостојио, * моли се Господу за спасење душа
наших.
[Двапут.]
И: Богородице Дјево ... [Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог је Господ ...
Тропар Горњо-карловачких исповедникā, глас 4. [Зорастов]:

П

репрослављен јеси, Христе Боже, у оцима нашим, * који у
Горњој Крајини у Православљу добро стајаху, * и насртајима
кривоверних храбро одолеваху; * животе своје не штедећи * и за
стадо душе своје полажући. * Молитвама њиховим, у правоверју
утврди нас.
Слава ... Тропар светитељâ Данила, глас 8:
Православља исповедниче и добри архипастиру ...
И сада ... Богородичан, глас исти:
Ти који си се нас ради родио од Дјеве ...
По 1. стихословљу: сједалени светитељâ, глас 1:
славног јерарха Цркве и заштитника вере Православне,
Данила
усхвалимо достојним славе песмама; јер у вихору унијатских
гоњења, праотачки закон као бисер многоцени сачува, и душу своју
положи за паству од Бога му дану и за њено спасење.
Слава ... глас 3:

Б

ожанским даровима украшен си био, Данило неустрашиви
исповедниче праве вере, и светлошћу благочешћа
Православну Цркву си улепшао; и стадо које ти је Христос поверио
од грабљивих вукова си сачувао, правилима божанских уредаба га
оградивши, као истинити и добри пастир.
И сада ... Богородичан, глас исти:

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™и1телz даніи1ла, глaсъ }:

П

равослaвіz и3сповёдниче * и3 прaвыz вёры настaвниче, * цRкве
хrт0вы ґрхіпaстырю д0брый * и3 вождю2 людeй мyдрый: * бlжeнный

и3

добропобёдный

с™и1телю

џ§е

даніи1ле,

*

вэнцA

присножив0тіz

спод0бивыйсz, * моли1сz ко гDу њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

[Двaжды.]

И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]

На У$трени.
На БGъ гDь:
Тропaрь горнэ-кaрловацкихъ и3сповёдникwвъ, глaсъ д7. [Зрbaтcовъ]:

П

репрослaвленъ є3си2, хrтE б9е, во nц7ёхъ нaшихъ, * въ г0рнэй
краjнэ

въ

правослaвіи

д0брэ

стоsщихъ,

*

и3

нападeніємъ

кривовёрныхъ д0блественнэ њдолэвaющихъ: * животы2 сво‰ не щадsще *
и3 њ стaдэ дyшы сво‰ полагaюще. * мlтвами и4хъ, въ прaвовёріи
ўтверди2 нaсъ.
Слaва: тропaрь с™и1телz даніи1ла, глaсъ }:
Правослaвіz и3сповёдниче и3 д0брый ґрхіпaстырю:
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы:
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaльны с™и1телz, глaсъ №:

Двосхвaлимъ

аніи1ла слaвнаго їерaрха цRкве и3 застyпника вёры правослaвныz,
достослaвными пёсньми: въ ви1хрэ бо ўніaтическихъ

гонeній, праo§ескій зак0нъ ћкw би1серъ многоцённый сохрани2, и3 дyшу
свою2 положи2 њ пaствэ є3мY бGодaннэй и3 њ є3sже сп7сeніи. Слaва, глaсъ G::

Б

жcтвенными даров†ніи ўкрaшенъ бhлъ є3си2, даніи1ле небоsзненне
и3сповёдниче прaвыz вёры, и3 свётомъ бlгочcтіz правослaвную

цRковь ўдобри1лъ є3си2: и3 стaдо хrт0мъ ти2 ввёренное t хи1щныхъ волкHвъ
сохрани1лъ є3си2, пр†вилы бжcтвенныхъ њправдaній тогw2 њгради1въ, ћкw
и4стинный и3 д0брый пaстырь.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:
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расоти девства Твога и пресветлој чистоти Твојој Гаврило
дивећи се, клицаше Ти, Богородице: Коју да ти похвалу
принесем достојну, и како да Те назовем, у недоумици сам и
ужасавам се? Стога, како ми је заповеђено, кличем Ти: Радуј се,
Благодатна.

К

По 2. стихословљу: сједалени исповедникā, глас 2:

Б

ожанским духом просвећени, са смелошћу сте исповедали
праву веру од отаца вам предану, свеблажени; и у заточењā
неправедно слани, намере прогонитељā безаконих сте посрамили; а
сада Христа Бога молите, да опроштење сагрешењā пода онима који
вам спомен славе.
Слава ... глас 4:
ао истинити свештенослужитељи Цркве Божије, вечнославни,
страдања и прогоне од кривоверних сте претрпели; и до краја
благочесно поживевши, праву веру неустрашиво сте исповедали; а
сада, заједничари Царства Божијег и наследници вечног живота
поставши, молите се да их се и ми удостојимо.

К

И сада ... Богородичан, глас исти:

П

оуздање хришћана, Дјево пресвета, оваплоћеног Бога, кога си
надприродно родила, непрестано моли: да пода опроштење
грехā и исправљање живота, онима који Те благодарно опевају, и
као истиниту Богородицу прослављају.
Величање прво: светитељу Данилу:
еличамо те, * светитељу Христов Данило, * храбри
исповедниче и праве вере поборниче; * и поштујемо свети
спомен твој, * јер ти молиш за нас * Христа, Бога нашега.

В

[Или ово:
еличамо те, * свети исповедниче * светитељу оче Данило; * и
поштујемо подвиге и трудове твоје, * којима си се трудио * у
одбрани праве вере.]

В

Величање друго: Горњо-карловачким исповедницима:
еличамо вас, * свети Горњо-карловачки исповедници, * праве
вере храбри поборници; * и поштујемо свети спомен ваш,* јер
ви молите за нас * Христа, Бога нашега.

В

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.

К
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расотЁ дв7ства твоегw2 и3 пресвётлэй чcтотЁ твоeй гавріи1лъ
ўдиви1всz, вопіsше ти2, бцdе: кyю ти2 похвалY принесY дост0йную;

чт0 же воз8именyю тS; недоумэвaю и3 ўжасaюсz. тёмже, ћкw повелёнъ
бhхъ, вопію1 ти: рaдуйсz, блгdтнаz.
По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaльны и3сповёдникwвъ, глaсъ в7:

Б

жcтвеннымъ д¦омъ просвэщeни, со дерзновeніемъ и3сповёдали є3стE
прaвую вёру t nтє1цъ вaмъ предaнную, всеблажeнніи: и3 въ

заточє1ніz непрaведнw tсылaеми, навBты прогони1телей беззак0нныхъ
посрами1ли є3стE: нhнэ же хrтA бGа моли1те, прощeніе согрэшeній подaти
Слaва, глaсъ д7:

пaмzть вaмъ слaвzщымъ.
кw

и4стинніи

сщ7еннослужи1теліе

цRкве

б9іz,

приснослaвніи,

Ћстрад†ніz и3 гонє1ніz t кривовёрныхъ претерпёли є3стE: и3 до концA

бlгочcтнw пожи1вше, прaвую вёру безстрaшнw и3сповёдали є3стE: нhнэ
же, цrтва б9іz прич†стницы и3 присножив0тіz ўнаслBдницы бhвше,
моли1тесz и3 нaмъ спод0битисz и5хъ.
хrтіaнъ, дв7о
Ўповaніе
пачеестeственнw родилA

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

прес™az,

воплоти1вшагосz

бGа,

є3г0же

є3си2, непрестaннw моли2: подaти грэхHвъ

њставлeніе и3 житіS и3справлeніе, бlгодaрнэ тS воспэвaющымъ, и3 сyщую
бцdу прославлsющымъ.

В

еличaемъ

тS,

Величaніе пeрвое: с™и1телю даніи1лу:
*

с™и1телю

хrт0въ

даніи1ле,

*

д0блественный

и3сповёдниче и3 прaвыz вёры поб0рниче: * и3 почитaемъ с™yю

пaмzть твою2, * тh бо м0лиши за нaсъ * хrтA, бGа нaшего.

[И#ли2 сіE:

В

еличaемъ тS, * с™hй и3сповёдниче * с™и1телю џ§е даніи1ле: * и3
почитaемъ п0двиги и3 труды2 тво‰, * и4миже труди1лсz є3си2 * во

њхранeніи прaвыz вёры.]
Величaніе и3н0е: горнэ-кaрлwвацкимъ и3сповёдникwмъ:

В

еличaемъ вaсъ, * с™jи горнэ-кaрловацкіи и3сповBдницы, * прaвыz

вёры д0блественніи побHрницы: * и3 почитaемъ с™yю пaмzть

вaшу, * вh бо м0лите за нaсъ * хrтA, бGа нaшего.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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Псалм изабрани [светитељу: Почујте ово сви народи ...*10
Или овај] свештеноисповедницима:
[1. збор:] Исповедаћу Те, Господе, свим срцем мојим*11 за милост
Твоју и истину Твоју.*12
[2. збор:] Господ је помоћник мој, у њега се узда срце моје, и
исповедаћу Га.*13
[1. збор:] Говорих о сведочанствима Твојим пред царевима и не
[по]стидех се.*14
[2. збор:] Исповедаћу име Твоје, Господе, јер је добро, јер си ме од
сваке жалости избавио.*15
[1. збор:] У Бога се уздам, нећу се бојати, шта [може] да ми учини
човек?*16
[2. збор:] Изведи из тамнице душу моју, да исповедам име
Твоје.*17
[1. збор:] Поруге оних који Те руже падоше на ме.*18
[2. збор:] Из безданā земље опет си ме извео, а ја ћу Те исповедати
међу народима, Господе.*19
[1. збор:] Веселите се, праведни[ци], у Господу; и исповедајте
спомен светиње Његове.*20
[2. збор:] Нека Те исповедају, Господе, сва дела Твоја.*21
[1. збор:] Слава ... [2. збор:] И сада ...
[1. збор:] Алилуја, алилуја, алилуја; слава Теби, Боже.
[2. збор:] Алилуја, алилуја, алилуја; слава Теби, Боже.
[1. збор:] Алилуја, алилуја, алилуја; слава Теби, Боже.
* Пс. 9,2a.
* Пс. 137,1а.
12* Пс. 137,2а.
13* Пс. 27,7.
14* Пс. 118,46.
15* Пс. 53,8б-9а.
16* Пс. 55,12.
17* Пс. 141,8а.
18* Пс. 68,10а.
19* Пс. 70,21б-22а.
20* Пс. 96,12.
21* Пс. 144,10.
10
11

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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Pал0мъ и3збрaнный [с™и1телю: Ўслhшите сіS, вси2 kзhцы:
И#ли2 сeй] сщ7енноисповёдникwмъ:
[№-й ли1къ:] И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ с®цемъ мои1мъ њ млcти твоeй
и3 и4стинэ твоeй.
[в7-й ли1къ:] ГDь пом0щникъ м0й, на него2 ўповA с®це моE, и3 и3сповёмсz
є3мY.
[№-й ли1къ:] Гlг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ предъ цари2 и3 не стыдsхсz.
[в7-й ли1къ:] И#сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw блaго, ћкw t всsкіz
печaли и3збaвилъ мS є3си2.
[№-й ли1къ:] На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz, что2 сотвори1тъ мнЁ чlвёкъ;
[в7-й ли1къ:] И#зведи2 и3зъ темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени
твоемY.
[№-й ли1къ:] Поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS.
[в7-й ли1къ:] T бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2, и4бо ѓзъ и3сповёмсz
тебЁ въ лю1дехъ, гDи.
[№-й ли1къ:] Весели1тесz, првdніи, њ гDэ: и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни
є3гw2.
[в7-й ли1къ:] Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰.
[№-й ли1къ:] Слaва, [в7-й ли1къ:] И# нhнэ:
[№-й ли1къ:] Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е.
[в7-й ли1къ:] Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е.
[№-й ли1къ:] Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е.
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По полијелеју: сједален светитељâ, глас 4:
ве врлине твоје сагледавши, преславни јерарше Данило, у
недоумици смо шта више да хвалимо: премудро ли и дубоко
познавање тајни вере или бесконачно трпљење, исповедничку ли
смелост или непоколебиву чврстину? Но, прими сада, страдалниче
Христов, ову убогу похвалу, коју ти узносимо.

С

Слава ... други, исповедникā, глас 6:

Б

ожанском љубављу преиспуњени, добри исповедници
Христови; од православног народа свога нераздвојни, веру
истиниту да исповедате нисте се бојали, и душу сте своју за њега
полагали. Но, примите сада, ову нашу смирену песму, и молите се
пред Хрстом Богом за спасење душа наших.
И сада ... Богородичан, глас исти:
Богоневестна, надсуштног Бога, кога си телом родила; са
Дјево
светитељем Данилом и са осталим Горњо-карловачким
исповедницима, једнако моли: да опроштење сагрешења пода, нама
који Те с вером и љубављу славимо, Владичице преславна.
Затим степена: први антифон, 4. гласа:
Од младости моје ...
Прокимен, глас 4:
Свештеници ће се Твоји, Господе, обући у правду; * и
преподобни ће се твоји обрадовати.*22
Стих: Уста ће моја говорити премудрост, * и поука срца мога
разум.*23
Затим: Све што дише ...

Р

Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 36 [10,16-22].

ече Господ својим ученицима: [10,16] Ево, ја вас шаљем као
овце међу вукове: будите, дакле, мудри као змије и
безазлени као голубови. [17] А чувајте се од људи, јер ће вас
они предати судовима, и по зборницама својим злостављаће вас. [18]
И пред старешине и цареве изводиће вас мене ради, за сведочанство
њима и незнабожцима. [19] А кад вас предаду, не брините се како
* Пс. 131,9.
* Пс. 48,4.

22
23

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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По полmелeи: сэдaленъ с™и1телz, глaсъ д7:

В

с‰ добродётєли тво‰ разсмотри1вше, преслaвный їерaрше даніи1ле,

недоумёемъ

что2

б0льше

хвaлимъ:

премyдрое

ли

и3

глуб0кое

разумёніе т†инъ вёры и3ли2 безконeчное терпёніе, и3сповёдническое ли
дерзновeніе и3ли2 неколеби1мую твeрдость; но, пріими2 нhнэ, страдaльче
хrт0въ, сіE ўб0гое хвалeніе, є4же ти2 возсылaемъ.
Слaва: и4нъ, и3сповёдникwвъ, глaсъ ѕ7:

Б

жcтвенною люб0вію и3сп0лнени, д0бріи и3сповBдницы хrтHвы: t

правослaвнагw р0да своегw2 неразлyчни, и3сповёдати вёру и4стинную

не ўбоsлисz є3стE, и3 дyшу свою2 њ нeмъ полагaли є3стE. но, пріими1те
нhнэ, сіE нaше смирeнное пёніе, и3 моли1тесz ко хrтY бGу њ сп7сeніи дyшъ
нaшихъ.

И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Дс™и1телемъ

в7о бGоневёстнаz, пресyщнаго бGа, є3г0же пл0тію родилA є3си2: со
даніи1ломъ

и3

съ

пр0чими

горнэ-кaрловацкими

и3сповёдники, вhну моли2: њставлeніе согрэшeній подaти нaмъ, съ вёрою
и3 люб0вію слaвzщымъ тS, вLчце преслaвнаz.
Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса:
T ю4ности моеS:
Прокjменъ, глaсъ д7:
Сщ7eнницы твои2, гDи, њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.
Стjхъ: ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2
рaзумъ.
Тaже: Всsкое дыхaніе:

Р

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло lѕ [главA ‹,ѕ7i-к7в].

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ:

[‹,ѕ7i]

СE ѓзъ посылaю вaсъ ћкw џвцы

посредЁ волкHвъ: бyдите ќбw мyдри ћкw ѕмі‰, и3 цёли ћкw
г0лубіе.

[з7i]

Внемли1те же t чlвBкъ: предадsтъ бо вы2 на с0нмы,

и3 на соб0рищахъ и4хъ бію1тъ вaсъ.

[}i]

И# предъ владhки же и3 цари2 ведeни

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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ћете или шта ћете говорити, јер ће вам се у онај час дати шта ћете
казати. [20] Јер нећете говорити ви, него Дух Оца вашега говориће за
вас. [21] А предаће брат брата на смрт и отац сина, и устаће деца на
родитеље и побиће их. [22] И сви ће вас мрзети због имена мојега.
Али који претрпи до краја, тај ће се спасити.
По 50-том псалму:
Слава ... Молитвама светог оца нашег Данила, Милостиви, очисти
мноштво сагрешења наших.
И сада ... Молитвама Богородице, Милостиви, * очисти мноштво
сагрешења наших.
Стих:
Помулуј ме, Боже, по великој милости Својој, и по мноштву
милосрђа Свога, очисти безакоње моје.*24
Стихира светитељâ, глас 4:

П

реблажени Данило, поборниче праве вере, * који си уистину
пастир добри Христове Цркве у Горњој Крајни био, * и све
непријатељске сплетке уништио, * поверено ти стадо на изабрану
пашу Православља водећи; * моли се да га сачувамо чисто и
неизмењено.
Канон први: светитељу Данилу, глас 8,
коме је акростих [у тропарима и сједалену]:
Данила исповедника прославим[о].
А у богородичнима: [Састављање:] Будимиров[о].
Песма 1. Ирмос:
Фараона који [их] на колесницама гоњаше, чудотворни Мојсејев
жезал потопи некада, јер [га] крстобразно пободе и раздели море; а
Израиља спасе, који бегаше пешке ходећи и песму Богу попевајући.
Припев: Светитељу оче Данило, * моли Бога за нас.
* Пс. 50,3.

24

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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бyдете менE рaди, во свидётельство и5мъ и3 kзhкwмъ.

[f7i]

Е#гдa же

предаю1тъ вы2, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 возгlг0лете: дaстъ бо сz вaмъ
въ т0й чaсъ что2 возгlг0лете.
вaшегw гlг0лzй въ вaсъ.

[к7]

Не вh бо бyдете гlг0лющіи, но д¦ъ nц7A

Предaстъ же брaтъ брaта на смeрть, и3 nтeцъ

[к7а]

чaдо: и3 востaнутъ ч†да на роди1телей, и3 ўбію1тъ и5хъ.

[к7в]

И# бyдете

ненави1дими всёми и4мене моегw2 рaди. претерпёвый же до концA, т0й
сп7сeнъ бyдетъ.
По н7-мъ pалмЁ:
Слaва:

Мlтвами

с™aгw

nц7A

нaшегw

даніи1ла,

млcтиве,

њчи1сти

мн0жество согрэшeній нaшихъ.
И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, њчи1сти мн0жество согрэшeній
нaшихъ.

Стjхъ:

Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедрHтъ
твои1хъ, њчи1сти беззак0ніе моE.

Стіхи1ра с™и1телz, глaсъ д7:

П

ребlжeнне даніи1ле, поб0рниче прaвыz вёры, * вои1стинну пaстырь

д0брый хrт0вы цRкве въ г0рнэй краjнэ бhвый, * и3 вс‰ вр†жіz

ков†рства ўничт0живый, * ввёренное ти2 стaдо на и3збрaнную пaжить
правослaвіz водsй: * моли1сz њ є4же сохрани1ти нaмъ сіE чи1сто и3
неизмённо.
КанHнъ №-й: с™и1телю даніи1лу, глaсъ },
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
Дан[і]и1ла и3сповёдника прослaвимъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [составлeніе:] Буди1міров[о].
Пёснь №. Їрм0съ:
Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій
жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA
пэшех0дца сп7сE, пёснь бGови воспэвaюща.
Припёвъ: С™и1телю џ§е даніи1ле, * моли2 бGа њ нaсъ.
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од Светлодавца Бога примивши, светитељу и исповедниче
ДарДанило,
и просветитељ се показавши, светлиш народу нашем
као истинити пастир Цркве Христове; стога те достојно славе
хвалимо.

А

рхијереју свети Данило, исповедниче праве вере, не знамо шта
ћемо више хвалити код тебе, јер у свему превасходиш. Зато
сада славећи те, величамо Бога, који се великим чудесно показује у
Светима својим.

Н

емам речӣ да достојно похвалим јуначног Данила, и
славопојима не могу благољепноно да опевам његове
подвиге? Но, прими сада, венчаниче Христов, ову оскудну похвалу,
коју ти плетем.
Богородичан:

Б

огородице, Дјево пречиста, сва оружја злобног врага, потпуно
су уништена од кад је копљем била рањена Реч, која се
уселила у Твоју непорочну утробу. Молимо се сада да се и срца
наша испуне божанском љубављу.
Канон други: Горњо-карловачким исповедницимā, глас 4,
коме је акростих [у тропарима]:
Испов[е]днике Христове славим[о].
А у богородичнима: [Састављање:] Зорастово.
Песма 1. Ирмос:
Зпеваћу Теби, Господе, Боже мој, јер си народ [Свој] из ропства
Египатског извео, а фараонове си колеснице и војску потопио.
Припев: Свети исповедници, * молите Бога за нас.

И

споведници свети, чистотом живота заблиставши, и за праву
веру чврсто стајавши, становници небеских насеља
постадосте; тамо се са свима светима за нас, род ваш, једнако
молите.
илан штит и чврст бедем показасте се народу своме, и
неразрушива тврђава пред непријатељским нападима,
исповедници часни; и зато спомен ваш прослављамо, молећи се
Христу за мир Цркви и за спасење душа наших.

С

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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Дпросвэти1тель показaвсz, свётлиши р0ду нaшему ћкw и4стинный
aръ t свэтодaвца бGа пріи1мь, с™итeлю и3 и3сповёдниче даніи1ле, и3

пaстырь цRкве хrт0вы: тёмже тS достослaвнw хвaлимъ.

рхіерeе с™е даніи1ле, и3сповёдниче прaвыz вёры, недоумэвaемъ что2

Ґб0льше

хвaлимъ ў тебE, и4бо во всёхъ превосх0диши. тёмъ нhнэ

слaвzще тS, величaемъ бGа, вели1кій же чудeснw kвлsетсz во с™hхъ свои1хъ.

Н

е и3мёю словeсъ дост0йнw похвали1ти д0блественнаго даніи1ла, и3
славопёньми не возмогY бlголёпнw воспёти тогw2 п0двиги;

но, пріими2 нhнэ, вэнeчниче хrт0въ, сіE скyдное похвалeніе, є4же ти2
плетY.

БGо®ченъ:

Б

цdе, дв7о пречcтаz, вс‰ nр{жіz ѕл0бнагw врагA всесовершeннw

ўпраздни1шасz копіeмъ ўsзвлену бhвшу сл0ву, всeльшусz въ

твою2 непор0чную ўтр0бу. м0лимсz нhнэ и3 с®цємъ нaшымъ и3сп0лнитисz
бжcтвенныz любвE.
КанHнъ в7-й: горнэ-кaрлwвацкимъ и3сповёдникwмъ, глaсъ д7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
И#спов[ё]дники хрістHвы слaвимъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [составлeніе:] Зорaстово.
Пёснь №. Їрм0съ:
Воспою2 тебЁ, гDи, б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ рабHты
є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHнwвы и3 си1лу.
Припёвъ: С™jи и3сповBдницы, * моли1те бGа њ нaсъ.
сповBдницы с™jи, чcтот0ю житіS воз8wблистaвше, и3 њ прaвэй

И#вёрэ

твeрдw стоsвше, жи1тели нбcныхъ селeній бhсте: и3дёже со

всёми стhми њ нaсъ, р0дэ вaшемъ, вhну моли1тесz.

С

и1ленъ щи1тъ и3 твeрдое забрaло показaстесz лю1демъ свои6мъ, и3
неразруши1мое ўтверждeніе ко вр†жіимъ нападeніємъ, и3сповBдницы

чcтнjи: и3 тёмъ пaмzть вaшу прославлsемъ, молsщесz хrтY њ ми1рэ
цRкви и3 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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П
З

рођосте кроз многа страдања, но вођењем Светога Духа стигосте
на обалу спаситељног пристаништа; и светлошћу праве вере
блистајући се, просвећујете оне који вас усрдно славе.
Богородичан:
акон тела у удовима мојим обезснажи, Ти која непорочно
роди Христа, Извор непропадљивости, Дјево неневестна, надо
оних који Ти по Богу прибегавају.
Катавасија: по Уставу.
Песма 3. Ирмос:
Христе, који си у почетку небеса разумом утврдио, и земљу на
водама поставио; на камену ме заповести Твојих утврди, јер нема
светог осим Тебе, једини Човекољубче.

И
Л

мајући велику жудњу за духовним животом, и од младости се
богопознањем богатећи, изданак добри чувене лозе Јакшића
из Српских Моравица си се показао.
ета многа си од детињства у Гомирској обитељи проводио, као
и у Плашком, код великих архијереја Данила и Павла; где си
из саћа духовне сладости, душу своју хранио светим животом по
Христу.

А

постолску си веру правилно исповедао, и Плашчанску си
цркву, као најлепши украс владичанства твога, подигао; за
срца се многострадалне пастве своје прилепљујући, и Христу се за
њу једнако молећи, увек спомињани.
Богородичан:
дивљењу, арханђео Гаврило Теби, Девице, благовести радост
речима неисказиву, овако кличући: Радуј се, одуховљено
станиште Божије, у којем Вишњи благоизволе да обитава.

У

Други. Ирмос:
Како нероткиња од незнабожаца Цркву роди, а многодетно
збориште изнеможе; дивном Богу нашем узвикнимо: Свет јеси,
Господе.
ружјем добре вере се наоружавши, све замке злославних
мучитељā вешто скршисте, и народ свој да остане у правом
исповедању вере ободристе.

О

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.

П
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роид0сте сквозЁ мнHгаz страд†ніz, но наставлeніемъ с™aгw д¦а
достиг0сте къ брeгу сп7си1тельнагw пристaнища: и3 свётомъ прaвыz

вёры блистaющесz, просвэщaете ўсeрднw слaвzщихъ вaсъ.

З

БGо®ченъ:

ак0нъ пл0ти во ўдесёхъ мои1хъ њбезси1ли, нетлённw р0ждшаz
хrтA, и3ст0чника нетлёніz, дв7о неневёстнаz, надeжде по бз7э

прибэгaющихъ ти2.

Катавaсіа: по ўстaву.
Пёснь G. Їрм0съ:

Ўтверждeй въ начaлэ нб7сA рaзумомъ, и3 зeмлю на в0дахъ њсновaвый:
на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2, ћкw нёсть с™ъ пaче
тебE, є3ди1не чlвэколю1бче.
мёz вeліе рачeніе къ д¦0внэй жи1зни, и3 t ю4ности бGовёдэніемъ

И#богатёz,

tрaсль

бlгaz

бlгознамени1тыz

лозы2

їaкшичей

t

сeрбскихъ морaвицъ показaлсz є3си2.

Л

Bта мнHгаz t дётска въ гоми1рійстэй nби1тели проводи1лъ є3си2,
ћкоже и3 въ плaшсцэмъ, ў вели1кихъ ґрхіерewвъ даніи1ла и3 пavла:

и3дёже t с0тъ д¦0вныz слaдости, дyшу свою2 питaлъ є3си2 с™hмъ житіeмъ
по хrтЁ.
пcльскую вёру прaвильнw и3сповёдалъ є3си2, и3 плaщанскую цRковь, ћкw

Ґдобрёйшее

ўкрашeніе вLчества твоегw2, воздви1глъ є3си2: къ с®цємъ

многострадaльныz пaствы твоеS прилэплszсz, и3 ко хrтY њ нeй вhну
молsсz, приснопaмzтне.

БGо®ченъ:

всz, ґрхaгGлъ гавріи1лъ тебЁ, nтрокови1це, бlговэсти2 рaдость
Ўдиви1
словесы6 несказaему, си1це вопіS: рaдуйсz, њдушевлeнное селeніе б9іе,
въ нeмже вhшній бlговоли2 њбитaти.
И$нъ. Їрм0съ:
Ћкw непл0ды роди2 t kзы6къ цRковь, и3 мн0гое въ чaдэхъ и3знем0же
с0нмище, чyдному бGу нaшему возопіи1мъ: с™ъ є3си2, гDи.
рyжіемъ

Nмучи1телей

бlговёріz

воwружи1вшесz,

вс‰

сBти

ѕлослaвныхъ

хи1трw сокруши1сте, и3 лю1ди сво‰ пребhти во прaвэмъ

вэроисповёданіи њбодри1сте.
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нце неувењиве страдањем за веру задобисте, и свештенство
часно исповедништвом преукрасисте; непријатеље праве
вере одолевањем својим поразисте, и тако се међу мужеве свете
уврстисте.

Ве

наговоре одбацивши, и замке лукавих Латина
Душегубне
покидавши; пут трпљења изабрасте и борбу за праву веру
прихватисте; зато надземаљску славу и наследисте.

Богородичан:

твори ми врата покајања, Двери спасења; и као милосрдна
Заступница, од оковā греха ослободи ме, Твојом божанском
силом штитећи ме.

О

Кондак исповедникā, глас 8.
Подобан: Борбеној Војвоткињи ...
агледавши данас све невоље наше, * свечано вам славимо
часни спомен, * о! прехвални исповедници Горњо-карловачки;
* јер силом Христовом се наоружавши, * страдања за праву веру
радосно претрпесте, * и сјајне победе за Православље пожњесте; * па
вам стога кличемо: * Радујте се, праве вере поборници!
Икос:

С

евносне исповеднике Православља у Горњој Кајини с радошћу
духовном данас прослављамо, и спомен им годишњи свечасно
празнујемо, јер мужевно раскинуше замке окрутних гонитељā; и
трудове њихове и јунаштва поштујући, молимо се: да се, њиховим
молитвама, сачувамо од свакаквих искушења, како бисмо им певали:
Радујте се, праве вере поборници!

Р

Сједален светитељâ, глас 3:

И

мамо те као непомични стуб Православља и необориво
утврђење вере, многострадални и прехвални Данило; јер си
стадо своје смело водио, и истинито предање Светих отаца сачувао;
заблудама крововерних одолевајући, и силе се непријатељā и
лукавства њихова не плашећи. Зато, достојно похваљући твоје
заслуге, величамо Христа, који је кроза те дивно делао.

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.

Вэ

нцы2

неувzдaємыz

страдaніемъ

њ

~ 34 ~

вёрэ

стzжaсте,

и3

сщ7eнничество чcтно и3спёдничествомъ преукраси1сте: враги2 прaвыz

вёры њдолeніемъ свои1мъ порази1сте, и3 тaкw въ мужeхъ с™hхъ вмэни1стесz.

Дразтерзaвше: пyть терпёніz
ушег{бныz

навёты

tвeргше,

и3

сBти

лукaвыхъ

и3збрaсте и3 борeніе њ прaвэй вёрэ

пріsсте: тёмъ надземнyю слaву и3 наслёдовасте.
вeрзи

ми2 вратA покаsніz,

Tпредстaтельница,

лат‡нъ

двeре

БGо®ченъ:

сп7сeніz: и3 ћкw

млcрднаz

t ќзъ грэхA свободи1 мz, твоeю бжcтвенною

си1лою хранsщи мS.

Кондaкъ и3сповёдникwвъ, глaсъ }.
Поd: Возбрaннэй воев0дэ:

С

оглsдавше днeсь вс‰ скHрби нaшz, * торжествyемъ вaмъ чcтнyю

пaмzть, * q! прехвaльніи и3сповBдницы горнэ-кaрловацкіи, * си1лою

бо хrт0вою воwружи1вшесz, * страд†ніz њ прaвэй вёрэ рaдостнw
претерпёсте, * и3 ћсныz побBды њ правослaвіи пожaсте: * тёмже
вопіeмъ вaмъ: * Рaдуйтесz, прaвыz вёры побHрницы.

Јкосъ:

Р

eвнwстныz и3сповёдники правослaвіz въ г0рнэй краjнэ съ рaдостію
д¦0вною днeсь прославлsемъ, и3 пaмzть и4хъ лётнюю всечcтнw

прaзднуемъ, мyжески бо разтерзaша сBти жест0кыхъ гони1телей: и3 труды2
и4хъ и3 д0блєсти чтyще, м0лимсz: тёхъ мlтвами, сохрани1тисz нaмъ t
всsкихъ и3скушeній, ћкw да поeмъ и5мъ: Рaдуйтесz, прaвыz вёры
побHрницы.
Сэдaленъ с™и1телz, глaсъ G:
мамы

тS

недви1жимый

ст0лпъ

И$ўтверждeніе вёры, многострадaльне

правослaвіz

и3

неwбори1мое

и3 прехвaльне даніи1ле: стaдо бо

своE дерзновeннw води1лъ є3си2, и3 и4стинное предaніе с™hхъ nтє1цъ сохрани1лъ
є3си2:

заблуждeніємъ

лукaвствіz

и4хъ

не

кривовёрныхъ
ўбоsсz.

њдолэвaz,

тёмъ,

и3

дост0йнw

стzж†ніz, величaемъ хrтA, тоб0ю ди1внw дёйствующа.

си1лы

врагHвъ

восхвалsюще

и3

тво‰
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Слава ... други, исповедникā, глас 4:

Н

епромењиво отачка предањā чувајући, и ревношћу за веру
Православну горећи, окове и тамнице поднесосте; зато вас
похвалним песмама величамо, и као поборнике вере наше и топле
нам заступнике срдачном љубављу прослављамо.
И сада ... Богородичан, глас исти:
Ти јеси лоза необделана, на којој нам најкраснији грозд,
Дјево,
Христос, израсте; вино спасења точећи, које свима срца и тела
весели. Зато Те, као Узрочницу весеља нашег блаженом зовемо; и
„Радуј се, обрадована!“ с анђелом Ти кличемо.
Песма 4. Ирмос:
Ти си моја снага, Господе, Ти си и моја моћ, Ти си мој Бог, Ти си
моје радовање; Ти који не напусти наручје Оца, а нашу ништавност
посети. Зато, с пророком Авакумом, кличем Ти: Слава моћи твојој,
Човекољубче.
абор архијерејā, сазван у манастиру Крушедолу; са
свештенством и народом, иако још младог као најдостојнијег,
по вољи Божијој изабра те, преблажени Данило, за епископа Горњокарловачког.

С

П

оучаван од свога старца Данила, од младости си узрастао у
подвизима монашким; но, воља Божија ти одреди узвишенији
позив; и зато си архијерејство примио, и владика у Плашком постао.
свећни сабор Крушедолски и сав народ, знајући те као доброг
познаваоца свештених књига и доброг управитеља људи ка
спасењу; са великом те је радошћу бирао за свог првојерарха, да би
га ка светлости вечног блаженства водио.
Богородичан:

О

И

споведамо и величамо Те, Дјево, као истиниту Богородицу; јер
се рођењем Сина Твога Евино проклетство уништи, и оно што
је по Прволику у човеку се обнови.

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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Слaва: и4нъ, и3сповёдникwвъ, глaсъ д7:

Н

еизмённw n§єскаz пред†ніz сохранsюще, и3 рeвностію њ вёрэ
правослaвнэй

горsще,

ќзы

и3

темни6цы

под8sсте:

тёмъ

похвaльными пёсньми вaсъ величaемъ, и3 ћкw вёры нaшеz поб0рники и3
тє1плыz нaмъ предстaтели с®чною люб0вію прославлsемъ.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Двозрасти1вшаz:

в7о, ты2 є3си2 лозA невоздёланнаz, краснёйшій гр0здъ, хrтA, нaмъ
віно2

сп7сeніz

точaщь,

всBмъ

с®цA

и3

тэлесA

веселsщее. тёмже тS, ћкw вин0вну весeліz нaшегw ўбlжaемъ: и3
рaдуйсz, њбрaдованнаz, со ѓгGломъ ти2 вопіeмъ.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE
рaдованіе: не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ, съ
прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

С

об0ръ

ґрхіерє1й,

созвaнъ

въ

монастырЁ

крушед0лэ:

со

сщ7eнничествомъ и3 людьми2, ѓще ўжE ю4на ћкw достHйнэйша,

в0лею

б9іею

и3збрa

тz,

пребlжeнне

даніи1ле,

во

є3п cкпа

горнэ-

кaрловацкаго.

П

оучaемь ў твоегw2 стaрца даніи1ла, t ю4ности возрастaлъ є3си2 въ
п0двизэхъ

монaшескихъ:

но,

в0лz

б9іz

њпредэли2

тебЁ

возвышeннэйшее звaніе: тёмже ґрхіерeйство пріsлъ є3си2, и3 владhка въ
плaшсцэмъ бhлъ є3си2.
сщ7eнный крушед0льскій и3 вс‰ лю1ди, вёдуще тS бlговёдца кни1гъ

Њсщ7eнныхъ

и3 бlгоwкорми1телz людeй ко сп7сeнію: вeліею рaдостію

и3збрa тz своего2 первоіерaрха, во є4же къ свёту приснобlжeнствіz
наставлsти |.

БGо®ченъ:

сповёдуемъ и3 величaемъ тS, дв7о, ћкw и4стинную бцdу: рождeніемъ

И#бо

сн7а твоегw2 є4vина клsтва ўпраздни1сz, и3 первоoбрaзное въ

чlвёцэ њбнови1сz.
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Други. Ирмос:
Из љубави, Сажаљиви, према Твоме лику, на крст си Свој узишао,
и разиђоше се народи; јер Ти си, Човекољубче, снага моја и хвала.

Н

е умемо да благоподобно хвалимо исповеднике вере Твоје,
Господе, и нисмо достојни да им принесемо дужну песму; но,
ипак прими ово убого муцање наше, и молитвама њиховим помилуј
нас.

И
К

мајући љубав према Господу и љубав према ближњима; боли
и муке, прогоне и тамницу, јуначки поднесосте; показавши се
добри исповедници праве вере.
олико
је
величанствено
трпљење
ваше,
свештени
мукотрпитељи, и борба ваша боговенчана; јер се кроз вас
обзнањује истинитост апостолске речи: Сила се Божија у немоћи
савршена показује.*25
Богородичан:

А

ронов жезле, који си од нероткиње процвао, и Плод
спаситељни испустио; Пресвета Дјево, која си безсемено
родила Христа, Спаса нашег; песмопојемо Те и као истиниту
Богородицу величамо.
Песма 5. Ирмос:
Зашто ме одбаци од лица Твога, Светлости незалазна, те ме
покри туђинска тама Кукавног? Но, обрати ме, и ка светлости
заповести Твојих путеве моје управи, молим се.
сељаху се твоме избору за епископа све владике и народни
прваци, светитељу Данило; и знајући да си достојан, са
неисказаном радошћу празноваху твоје посвећење, Христа величајући.

Ве

прехвални, нико те не надмаши у побожности,
Данило
целомудрености и смирењу; и нико те не превазиђе

у
у
познавању божанске науке и у духовном животу? Зато се сви
радујемо, јер заиста достојно добијаш чин у који си позван.

Н

арод сав Горњо-карловачког владичанства ликоваше, и од радости
Христа Бога хваљаше; видевши тебе, Данило благообразни, како
седиш на трону славних: Атанасија, Данила и Павла; јер позна да си ти,
блажени, заиста њихов достојни наследник.
Богородичан:
* ср. 2. Кор. 12,9.

25

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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И$нъ. Їрм0съ:
ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3
растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Н

е ўмёемъ бlгопод0бнэ хвали1ти и3сповёдники вёры твоеS, гDи, и3
нёсмы дост0йни принести2 и5мъ д0лжное пёніе: но, nбaче пріими2

сіE ўб0гое гугнaніе нaше, и3 мlтвами и4хъ поми1луй нaсъ.
мёюще люб0вь ко гDу и3 люб0вь къ бли6жнимъ: болBзни и3 м{ки,

И#гонє1ніz

и3 темни1цу, д0блественнэ под8sсте: показaвшесz д0бріи

и3сповBдницы прaвыz вёры.

К

0ль вели1чественно терпёніе вaше, сщ7eнніи стrтотeрпцы, и борeніе
вaше бGовэнчaнно: вaми бо познaетсz и4стинное ґпcльскагw словесE:

БGо®ченъ:

си1ла б9іz въ нeмощи совершeнна показyетсz.

арHновъ жeзле t непл0дове процвётшій, и3 пл0дъ сп7си1тельный

Ґи3спусти1вшій: прес™az дв7о, безсёменнw р0ждшаz хrтA, сп7са нaшего:

пэснопоeмъ тS и3 ћкw и4стинную бцdу величaемъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:

Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3
покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго: но њбрати1 мz, и3 къ свёту
зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ве

селsхусz твоемY и3збрaнію во є3пcкпа вс‰ влады6ки и3 нар0ду
пeрвенствующіи,

с™и1телю

даніи1ле:

и3

вёдуще

тS

дост0йна,

несказaнною рaдостію прaздноваху твоE посщ7eніе, хrтA величaюще.

Дцэломyдріи
аніи1ле

прехвaльне,

никт0

тz

превозм0же

въ

бlгочcтіи,

въ

и3 смирeніи; никт0 же тS превзhде въ вёдэніи

бжcтвеннагw ўчeніz и3 въ д¦0внэй жи1зни; тёмъ вси2 рaдуемсz, вои1стинну
бо дост0йнw получaеши сaнъ въ негHже призвaнъ є3си2.

Н

ар0дъ вeсь горнэ-кaрловацкагw вLчества ликовствовaше, и3 рaдостію
хrтA бGа хвалsше: ви1дэвъ тS, даніи1ле бlгоoбрaзне, сэдsща на

тр0нэ слaвныхъ: ґfанaсіа, даніи1ла и3 пavла: ўразумЁ бо ћкw ты2,
бlжeнне, вои1стинну є3си2 и5мъ дост0йный наслёдникъ.

БGо®ченъ:

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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М

ајко Божија, Ти си тиранство смрти погазила, бесмртни
Живот родивши, Пречиста. Зато ти кличемо: Радуј се,
свехвална Богородитељко, ка бесмртности наша Путеводитељко.
Други. Ирмос:
Ти си, Господе мој, као светлост у свет дошао, светлост света,
обраћајући из мрачног незнања оне који Те [с] вером опевају.
пископима који добро управљају речју Истине, и
свештеницима који добро пастирствују, христољубивим
исповедницима и праве вере поборницима, данас се Горња Крајина
хвали и спомен им празнује.

Е

ристе Боже, поврати у брод Цркве Твоје све који је напустише
због слабе вере и малодушности; а охладнеле срцем загреј
топлотом Твоје љубави, и спаси нас благодаћу Твојом.

Х

аспет би живот ваш на земљи овој, а само престављење остаде
људима непознато; јер вас непријатељи праве вере осудише
да иструнете у тамници, у којој и предадосте душе своје у руке
Господу.
Богородичан:

Р

авршени човек постаде Христос, Бог наш, оваплотивши се из
Тебе, Дјево неневестна; и човечанску пропалу природу освети,
на првобитну је лепоту узводећи.

С

Песма 6. Иромос:
Очисти ме, Спасе, јер су многа безакоња моја; и из дубине зала
изведи [ме], молим се, јер Теби завапих; и услиши ме, Боже спасења
мога.

И

стинита си утеха многострадалном и многонапаћеном народу
своме, Данило преблажени; и као светлост са свећњака, све
око себе осветљаваш светло.
ако се сви народи у Православљу збратимише, и једно у
Христу постадоше; молимо те, преосвештени оче Данило, да
твојим заступањем штитиш братство међу православнима по свом
свету.

К

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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™и б9іz, ты2 тmрaнство смeрти попрaла є3си2, безсмeртный

жив0тъ

р0ждши,

пречcтаz.

тёмъ

вопіeмъ

ти2:

рaдуйсz,

всехвaльнаz бGороди1тельнице, къ безсмeртіи нaша путеводи1тельнице.
И$нъ. Їрм0съ:
Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй
и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.
стины сл0вомъ бlгопрaвzщими є3пjскwпи, и3 бlгопaстырствующими

И$сщ7є1нники, хrтолюби1выми и3сповBдники и3 прaвыz вёры побHрники,

днeсь г0рнzz краjна хвaлитсz и3 пaмzтъ и4хъ прaзднуетъ.

Х

rтE б9е, возврати2 въ корaбль цRкве твоеS всёхъ њстaвльшихъ ю5

слaбыz вёры рaди и3 малодyшіz: њхладёвшыz же с®цемъ возгрёй

тепл0тою твоеS любвE, и3 сп7си2 нaсъ блгdтію твоeю.

Р

аспsтое бЁ житіE вaше на земли2 сeй, сaмое же преставлeніе пребhсть
чlвёкwмъ невёдомое: враги1 бо прaвыz вёры њсуди1ша вaсъ и3стлёти

въ темни1цэ, въ нeйже и3 предaсте дyшы сво‰ въ рyцэ гDу.

БGо®ченъ:

С

овершeнный чlвёкъ бhсть хrт0съ, бGъ нaшъ, воплоти1всz и3зъ
тебE, дв7о неневёстнаz: и3 чlвёческое и3стлёвшее є3стество2 њс™и2,

къ первобhтнэй добр0тэ сіE возводS.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰: и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ
возведи2, молю1сz, къ тебЁ бо возопи1хъ: и3 ўслhши мS, б9е сп7сeніz
моегw2.
стинное ўтэшeніе многострадaльному и3 многопечaльному р0ду

И$своемY є3си2, даніи1ле пребlжeнне: и3 ћкоже свётъ t свёщника, вс‰

џкрестъ себE њсіzвaеши свётлw.

К

aкw вси2 kзhцы въ правослaвіи собрaтишасz, и3 є3ди1но во хrтЁ
бhша:

м0лимъ

тS,

преwсщ7eнне

џ§е

даніи1ле,

да

твои1мъ

заступлeніемъ покрывaеши брaтство въ правослaвныхъ во всeмъ мjрэ.
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А

рхијерејско служење своје добро испуњавајући, и за праву
веру усрдно ревнујући; народу своме си био отац брижни, и
страдајућој Цркви својој пастир добри; исповедниче свети, Данило
свехвални.
Богородичан:

И

стинитом светлошћу јединородног Сина Твога, просветли сву
васељену, Богородице Дјево; јер си Сунце правде непорочно
изсијала, и чиста у векове остала.
Други. Ирмос:
Духови праведникā с весељем узвикују: Сада се свету Нови завет
завештава, и кропљењем Божије крви народ се обнавља.

И

споведници нови, због свога часног живота и страдања за
праву веру сте од народâ на земљи поштовани; а на небесима
плату за муке своје добивши, сада се непрестано са свима светима
веселите.
вети исповедници, иако сте били прогоњени и многим
бедама изложени, праве вере се нисте одрекли; зато
одагнајте и невоље наше, о! храбри свештенослужитељи
Божији.

С
Т

ешку битку ни против крви, ни против тела нисте водили
штитећи праву веру; већ против духова злобе у
поднебесју, које победисте препојасани истином и правдом
Богородичан:
Божијом.*26

Т

еби кличемо непрестано оно Радуј се, Пречиста: јер си Христа
Спаса телом родила, и жалост си праматере Еве у радост
претворила.
Кондак светитељâ, глас 8.
Подобан: Јавио си се данас васељени ...

Н

ајдостојнији архијереју Господњи, * и Цркве Христове
поборниче; * заштити све православне, који ти вазда
кличу: * Радуј се, светитељу, оче Данило, * праве вере дивни
исповедниче!
Икос:
* ср. Еф. 6,12 и даље.

26
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рхіерeйское служeніе своE д0брэ и3сполнsz, и3 њ прaвэй вёрэ ўсeрднw

Ґревнyz:

лю1демъ

свои6мъ

бhлъ

є3си2

nтeцъ

попечи1тельный,

и3

страдaльчествующей цRкви своeй пaстырь д0брый: и3сповёдниче с™е, даніи1ле
всехвaльне.

БGо®ченъ:

стиннымъ

свётомъ

є3динор0днагw

сн7а

твоегw2,

просвэти2

всю2

И$вселeнную, бцdе дв7о: сlнце бо прaвды нетлённw возсіsла є3си2, и3 чcтаz

во вёки пребылA є3си2.

И$нъ. Їрм0съ:
Возопи1ша съ весeліемъ првdныхъ дyси: нhнэ мjру завётъ н0вый
завэщaетсz, и3 кроплeніемъ да њбновsтсz лю1діе б9іz кр0ве.
сповBдницы н0віи, своегw2 рaди чcтнaгw житіS и3 страдaніz њ

И#прaвэй

вёрэ t людeй на земли2 чествовaни є3стE: на нб7сёхъ же

мздY мyкъ

свои1хъ пріsвше, нhнэ непрестaннw со всёми с™hми

весели1тесz.

С

™jи и3сповBдницы, ѓще и3 бhсте гони1ми и3 мн0гими бэдaми
и3злагaеми, прaвыz вёры не tверг0стесz: тёмъ tжени1те и3 скHрби

нaшz, q! хрaбрственніи сщ7еннослужи1теліе б9іи.

Т

sжкую брaнь ни къ кр0ви, ни къ пл0ти не вед0сте хранsще

Т

ебЁ вопіeмъ непрестaннw є4же рaдуйсz, пречcтаz: и4бо хrтA сп7са

прaвую

вёру:

но

къ

духовHмъ

ѕл0бы

въ

поднбcнэй,

побэди1сте препоsсани и4стиною и3 прaвдою б9іею.

и5хже

БGо®ченъ:

пл0тію родилA є3си2, и3 печaль прам™ре є4vы въ рaдость преложи1ла

є3си2.

Кондaкъ с™и1телz, глaсъ }.
Поd: Kви1лсz є3си2 днeсь вселeннэй:

Дзаступи2

ост0йнэйшій ґрхіерeе гDень, * и3 цRкве хrт0вы поб0рниче: *
вс‰ правосл†вныz, вhну вопію1щихъ ти2: * Рaдуйсz,

с™и1телю, џ§е даніи1ле, * прaвыz вёры ди1вный и3сповёдниче!

Јкосъ:

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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одите данас, сви православни, да светло празнујемо, а
нарочито ми који у Горњој крајини живимо; и сабравши се
заједно, да прославимо свештеним песмама Данила, праве вере
доброг поборника, и народа свога бодрог заштитника; јер он
посрами зловерне, настојећи да доброплодна пшеница Православне
вере неометано расте, и да се не меша са јеретичким кукољем, те и
живот свој би спреман да положи за очување Цркве и спасење
ближњих. Зато се и сада моли за све који му кличу: Радуј се
светитељу, оче Данило, праве вере дивни исповедниче!

Х

Синаксар.
Месеца јануара, у 27-и дан.
вршимо спомен међу светима оца нашег Данила (Јакшића),
епископа Горњо-карловачког и Плашчанског.
Стих:

Данила славног песмама прославимо, верни,

О

пред престолом Цара небеског нашег заступника.

вај свети муж беше рођен на Божић 1715. године, у селу
Српске Моравице у Горском Котару, од честитих и побожних
родитеља Милете и Стојане, и на светом крштењу доби име
Данило. Од детињства свога љубљаше Бога, и у раној младости
одлучи да оде у манастир Гомирје, где се „учио божественому
писанију“, постао сабрат, и примио јерођаконски и јеромонашки
чин. Духовни отац му беше игуман Гомирски Данило (Љуботина),
који када постаде епископ Горњо-карловачки, поведе са собом у
Плашки младог јеромонаха Данила; а он вршећи поверена му
послушања, заблиста врлинама и мудрошћу. Прејемник владике
Данила (Љуботине), владика Павле (Ненадовић), који га одлукује
чином архимандрита, 1749. године бива изабран за митрополита
Карловачког, а следеће године архимандрит Данило (Јакшић) бива
изабран за епископа Горњо-карловачког, и после царске потврде
хиротонисан је у манастиру Раковцу у Срему, 4. новембра 1751.
године. Устоличен је у Плашком 19. августа исте године.

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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П

ріиди1те днeсь, вси2 правослaвніи, свётлw прaзднуимъ, наипaче же

мы2 въ г0рнэй краjнэ живyщіи: и3 собрaвшесz вкyпэ, прослaвимъ

сщ7eнными пёсньми даніи1ла, прaвыz вёры д0бра поб0рника, и3 людeй свои1хъ
б0дра застyпника: т0й бо посрами2 ѕловBрныz, прилэжS бlгоплодови1тэй
пшени1цэ правослaвныz вёры невозбрaннw расти2, и3 не смэшaтисz
є3ретjчестэй плeвелы, ћкw и3 жив0тъ св0й бЁ гот0въ положи1ти њ
њхранeніи цRкви и3 њ сп7сeніи бли1жнихъ. тёмъ и3 нhнэ м0литсz њ всёхъ
вопію1щихъ є3мY: Рaдуйсz, с™и1телю, џ§е даніи1ле, прaвыz вёры ди1вный
и3сповёдниче!

Као архијереј просија светлошћу праве вере и врлинског
живљења, труд на труд додајући; и стајаше непоколебиво на путу
својих славних претходникā, бранећи Цркву Православну и
поверено му стадо од унијатских насртаја.
Веома се бринуо о манастиру свог пострига – Гомирју,
снабдевајући га је богослужбеним књигама и одеждама, и
оснивајући у њему иконописачку школу, коју је водио Хоповски
монах Симеон (Балтић).
У Плашком је саградио саборни храм посвећен Ваведењу
Пресвете Богородице (који је освећен 30. августа 1763. године), двор
и кућу за преноћиште свештеникā; а у Медаку је основао
Богословско училиште, почео да зида нови двор, школу и храм, које
није успео да заврши за живота.
Свагда имајући на уму речи Господње да су блажени милостиви
(Мт. 5,7), светитељ се много старао за сиромашне и потребите, а сам
је живео врло скромно и строго постио.
Данилово добро стајање у правој вери и непоколебивост не би по
вољи Бечком двору, те његов избор за митрополита Карловачког не
би потврђен, што у народу изазва велико незадовољство и метеж, за
чије је изазивање и сам владика Данило од клеветникā био
оптуживан. Два пута је одлазио у Трст да мири завађене Србе и
Грке.
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Меcеца јануaра, у 27-и дан

Поживевши на земљи педесет и пет година, и добро
послуживши Господу и роду своме, после великих трудова и
прегнућā; а након краће болести, упокоји се 27. јануара 1771. године
у епископији у Плашком. Погребен је у крипти саборног храма у
Плашком, поред својих претходника и свог духовног оца – владике
Данила (Љуботине).
Његове свете мошти су извађене из крипте, пренете и свечано
положене у нови кивот, а Светом архијерејском литургијом 27.
јануара (9. фебруара) 2021. године у Саборном храму светог оца
Николаја у Карловцу, којом је началствовао епископ Горњокаловачки г. Герасим, светитељ Данило је први пут молитвено
прослављен као свети у својој мученичкој и многострадалној
епархији.
Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас! Амин!

Кивот са моштима свт. Данила (Јакшића),
еп. Горњо-карловачког и Плашчанског.

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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Истога дана је и спомен исповедника вере Православне:
игумана Симеона (Нијемчевића), презвитера: Марка и Теодора,
и ђакона Јанка (Прушчевића), Жумберачких.
Стих:

Симеону с братијом, Марку и Теодору с Јанком –

О

спомен вечан с похвалом!

ви свети исповедници праве вере Христове засијаше у
Православној Цркви у Горњој Крајини у 17. и 18. веку, када
римо-католичка пропаганда уније велико искушење верујућем
народу Србском причињаваше. Ови свештенослужитељи
иступише као неустрашиви борци за истиниту веру и
нелажни пастири верног стада, те многе напасти, тамновања и
мучења претрпеше. Најпреподобнији игуман Гомирски Симеон
беше ватрени противник и изобличитељ Марчанске уније. Зато би
1672. године осуђен на доживотно робовање и принудни рад, и
прогнан на острво Малту, заједно с другим монасима манастирā
Гомирја и Марче, њих четрнаесторицом на броју, његовом сабраћом
у подвигу и исповедању вере. Часни пак презвитери Марко и
Теодор, једнокрвна браћа, беху изданци свештеничке лозе
Прушчевића и одгој страдалног места Жумберка. Тамо они
свештенослужаху небеске тајне и свето јеванђеље проповедаху са
сваком тачношћу и усрдношћу. Услед прогона под Жумберачком
унијом они допадоше тамнице и своје подвиге на земљи окончаше
1750. године; а њихов по телу потомак Јанко, примивши ђаконски
чин
од
православног
владике Горњо-карловачког
Павла
(Ненадовића) и стојећи чврсто у исповедању праве вере и једне
Цркве, показа се уистину њихов и по духу наследник. Због таквог
држања он би ухваћен и бачен у тамницу у Карловцу, где мучен и
понижаван, у гвозденим оковима, предаде своју душу Господу
нашем. Молитвено сећање и поштовање ових врлинских мужева
Цркве истргнуто је од заборава, јер је спомен праведникā вечан и с
похвалама.
Њиховим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас! Амин!

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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Песма 7. Имрос:
Божијег силаска огањ се постиде некада у Вавилону, због тога
младићи у пећи радосним кораком, као по цвећњаку, играјући
певаху: Благословен јеси, Боже отаца наших.

П

опут лађе усред разјарених морских валова, многим
опасностима искушаване; изглед је имала твоја Црква,
трудољубиви исповедниче Данило; но, беше благословена од Бога
отаца наших.
од твој и паства многострадална беху стално нападани и од
кривоверних злостављани, светитељу оче Данило; но, ти се ни
у какву помоћ од људи ниси уздао, осим у безграничну милост
благословенога Бога отаца наших.

Р

трпео си, преблажени Данило, поруге, подле замке, опака
клеветања и безбројне претње; и непобедив си остао као тврда
стена, увек опевајући благословеног Бога отаца наших. Богородичан:

О

адуј се, Ти која си свето и Божанско станиште Свевишњег
постала, јер се Тебом даде радост онима који Ти кличу,
Богородице: Међу женама си благословена, о! Мати Дјево,
Пренепорочна!

Р

Други. Ирмос:
Младићи Аврамовски, који се идолу златном не поклонише, као
злато у горионику се испиташе, [и] у пећи огњеној као у палати
светлој играше, појући: Благословен јеси, Боже отаца наших.
стајући у доброј вери, богомудрӣ, невоље и беде многе
претрпеше; но, свој народ на отпор опакој унији побудише, и
на славопој Богу покренуше, појући: Благословен јеси, Боже отаца
наших.

О

ерни Твоји свештенослужитељи, Господе, непријатељима
праве вере се са смелошћу супротставише, и претњи се
њихових не уплашише: но, истог духа и вере са тројицом младића у
пећи бивајући, појаху: Благословен јеси, Боже отаца наших.

В

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди
џтроцы въ пeщи рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще поsху:
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

П

од0бнэ лодіи2 среди2 раз8zрeнныхъ морски1хъ в0лнъ, мн0гими бэдaми

и3скушaемыz:

возглsдъ

и3мёzше

твоS

цRковь,

трудолюби1ве

и3сповёдниче даніи1ле: но, бsше блгcвeнна бGомъ nтє1цъ нaшихъ.

Р

0дъ тв0й и3 пaства многострадaльнаz бsху вhну нападaеми и3 t

кривовёрныхъ њѕлоблsеми, с™и1телю џ§е даніи1ле: тh же ни въ

каковyю п0мощь t чlвBкъ не ўповaлъ є3си2, т0кмw въ безпредёльную
млcть блгcвeннагw бGа nтє1цъ нaшихъ.
терпёлъ є3си2, пребlжeнне даніи1ле, поруг†ніz, лук†выz сBти,

Њлю6тыz

клевєты2

и3

безчи1слєннаz

прещє1ніz:

и3

непобэди1мь

пребhлъ є3си2 ћкw твeрдаz стэнA, при1снw воспэвaz блгcвeннагw бGа
nтє1цъ нaшихъ.

БGо®ченъ:

Р

aдуйсz, с™0е и3 бжcтвенное селeніе вhшнагw бhвшаz, тоб0ю бо
дадeсz рaдость вопію1щымъ ти2, бцdе: въ женaхъ блгcвeнна є3си2, q!

м™и дв7о, пренепор0чнаz.
И$нъ. Їрм0съ:
Џбразу злат0му не поклони1вшесz џтроцы ґвраaмстіи, и3скушaхусz
ћкw злaто въ горни1лэ, въ пeщи џгненнэй ћкw въ черт0зэ свётлэмъ
ликовaху, пою1ще: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
стаю1ще во бlгоговёніи, бGомyдріи, скHрби и3 бэды6 мнHгіz

Њпретерпёша:

но,

лю1ди

сво‰

къ

противлeнію

хyдэй

ќніи

возбуди1ша, и3 къ славопёнію бGу подвиг0ша, пою1ще: блгcвeнъ є3си2, б9е
nтє1цъ нaшихъ.

В

ёрны твои2 сщ7еннослужи1тели, гDи, врагHмъ прaвыz вёры со
дерзновeніемъ противостaша, и3 прещeній и4хъ не ўбоsшасz: но,

тогHже дyха и3 вёры тріeмъ џтрокHмъ въ пeщи бывaюще, поsху:
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
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ванђелску реч увек на срцу имајући, и свештеним пламеном
једнако горећи, подлости прогонитељā добропобедоно
попалисте, о! преблажени, кличући: Благословен јеси, Боже отаца
наших.
Богородичан:

Е

брадована Маријо, Дјево пречиста, прими молитве нас који Те
призивамо с вером, и принеси их Сину Твоме и Богу; јер Ти си
нам сигурни бедем и покров, о! Владичице благословена и
препрослављена.

О

Песма 8. Ирмос:
Седмоструко распали пећ махнити Халдејски мучитељ за
побожне, али видевши да су они силом јачом спасени, Творцу и
Избавитељу клицаше: Младићи благосиљајте, свештеници
попевајте, народи преузносите у све векове.
лично Давиду, баченом у пећину посред лавова; тако си и ти,
светитељу оче Данило, усред безаконог и кривоверног скупа
стајао, неодступно исповедајући Христа православно.

С
Л
А
О

икујући духом, као младићи у пећи, а пребивајући посред
пламена разноликих мука, дуготрпељиви оче Данило, ниси
престајао да исповедаш Христа правоверно.
нђели с небеса се диве подвизима твојим, а Христос те сада
увенчава неувењивим венцем вечне славе; зато певаш
непрестано: Благосиљајте сва дела Господња Господа. Богородичан:
биталиште незалазне Светлости постала си, Пречиста, и
Светлост која просвећује све даром богопознања си родила;
Њега младићи благосиљајте, свештеници опевајте, а народи
преузносите у све векове.
Други. Ирмос:
Избавитељу свих, Свесилни, оне који посред пламена добру веру
показаше, сишавши си оросио, и научио си [их] да певају: Сва дела
благосиљајте, појте Господа.
илом и истином Христовом се наоружавши, силнике
кривоверне посрамисте, поборници вере праве победоносни;
а сународнике ваше и све правоверне, подигосте да Христа Бога
преузносе и славе у све векове.

С

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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мёюще є3ђльское сл0во при1снw на с®цы, и3 сщ7eннымъ плaменемъ

И#вhну

горsще, ков†рствіz гони1телей добропобёднw попали1сте, q!

пребlжeнніи, вопію1ще: блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
брaдованнаz

Њпризывaющихъ

мRjе,

дв7о

пречcтаz,

пріими2

БGо®ченъ:
мwли1твы

нaсъ

тS съ вёрою, и3 принеси2 | къ сн7у твоемY и3 бGу:

тh бо є3си2 нaмъ и3звёстное забрaло и3 покр0въ, q! вLчце блгcвeннаz и3
препрослaвленнаz.
Пёснь }. Їрм0съ:
Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочcти6вымъ неи1стовнw разжжE,
си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше:
џтроцы блгcви1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

С

оoбрaзнэ дв7ду, ввeржену въ пещeру среди2 львHвъ: тaкw и3 ты2,
с™и1телю џ§е даніи1ле, посредЁ беззак0ннагw и3 кривовёрнагw с0нма

стоsлъ є3си2, неtстyпнэ и3сповёдуz хrтA правослaвнw.

Л

икyz дyхомъ, ћкоже џтроцы въ пeщи, пребывaz же посреди2

плaмене разноoбрaзныхъ мyкъ, долготерпэли1ве џ§е даніи1ле, не

возбранsлъ є3си2 и3сповёдати хrтA правовёрнw.
гGли съ нб7сE ўдиви1шасz п0двигwмъ твои6мъ, хrт0съ же нhнэ

Ѓўвэнчавaетъ тS неувzдaемымъ вэнцeмъ приснослaвіz: тёмъ поeши

непрестaннw: блгcви1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

БGо®ченъ:

би1телище незаходи1магw свёта былA є3си2, пречcтаz, и3 свётъ

Nпросвэщaющь

вс‰ дaромъ бGовёдэніz родилA є3си2: є3г0же џтроцы

блгcви1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе же превозноси1те во вс‰ вёки.
И$нъ. Їрм0съ:
И#збaвителю

всёхъ,

всеси1льне,

посредЁ

плaмене

бlгочeствовавшыz,

снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA блгcви1те, п0йте гDа.

С

и1лою и3 и4стиною хrт0вою воwружи1вшесz, си1льники кривовBрныz
посрами1сте, побHрницы вёры прaвыz побэдон0сніи: ср0дники же

вaшz и3 вс‰ правовBрныz, воздвиг0сте хrтA бGа превозноси1ти и3 слaвити
во вс‰ вёки.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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Л

атинску кривословље о исхођењу Светог Духа од Сина
неустрашиво одбацисте, бивајући од детињства правој вери
научени, преблажени исповедници; и сада на небесима заједно с
анђелима Христа Господа преузносите и величате у све векове.

А

постолске и праотачке вере све исповеднике, који заједно са
вама страдаше и на своду небеском роду нашем засијаше;
поштујемо данас, Христа Спаса преузносећи и благосиљајући у све
векове.
Богородичан:
иша од небеса показала си се, Богородице Дјево, родивши
Оног који нас је из пропадљивости подигао; Њега, као Бога,
благосиљамо и појемо у све векове.

В

Песма 9. Ирмос:
Ужасну се од овог небо, и крајеви се земље задивише: јер се Бог
јави људима у телу, и утроба Твоја поста прострнија од небеса. Зато,
Тебе као Богородицу, началници анђелских и људских чинова
величају.
еличајмо сагласно, сви верни: добри украс православних
архијерејā, Данила страдалног, стуб истине и бедем Цркве,
поборника Православља и борца славом овенчаног, хвалећи Христа
у векове.

В

И

мамо те као сигурну котву Црквене лађе, која је чува од
јеретичких валова; и као мудрог пастира и учитеља, који се у
борбама за праву веру показао постојани исповедник; због тога те
по достојности и хвалимо.

Мо

лимо те погледāј на нас који те прослављамо, прехвални
исповедниче Христов; правоверном народу нашем
испроси мир и победу, а земљи нашој благостање и у свему добар
напредак.
Богородичан:
дом Твоје милости напој, Дјевице, душу моју распаљену
бјесомучним огњем; еда бих плодове божанског уздржања
приносио од Тебе Рођеном, Богородице Свеопевана.

Во

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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Л

атjнское ѕлосл0віе њ и3схождeніи с™aгw д¦а t сн7а безбоsзненнw

tверг0сте, бывaюще t дётска прaвэй вёрэ научeни, пребlжeнніи

и3сповBдницы: и нhнэ на нб7сёхъ вкyпэ со ѓгGлы хrтA гDа превозноси1те и3
вели1чите во вс‰ вёки.
пcльскіz и3 прao§ескіz вёры вс‰ и3сповёдники, вкyпэ съ вaми

Ґстрадaвшыz и3 на твeрди нбcнэй р0ду нaшему возсіsвшыz: почти1мъ

днeсь, хrтA сп7са превозносsще и3 блгcвsще во вс‰ вёки.

БGо®ченъ:

В

hсшаz нб7съ показaласz є3си2, бцdе дв7о, р0ждши t и3стлёніz нaсъ

воздви1гшаго: того2, ћкw бGа, блгcви1мъ и3 поeмъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:

Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz
чlвёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ. тёмъ тS
бцdу, ѓгGлwвъ и3 чlвBкъ чинонач†ліz величaютъ.

В

ели1чимъ соглaснw, вси2 вёрніи: бlгоукрашeніе правослaвныхъ ґрхіерє1й,
даніи1ла страдaльнаго, ст0лпъ и4стины и3 забрaло цRкве, поб0рника

правослaвіz и3 њп0лчника славовэнчaннаго, хвaлzще хrтA во вёки.
мамы тS и3звёстную к0тву цRк0вныz лодіи2, ћже храни1тъ ю5 t

И$є3ретjческихъ в0лнъ: и3 мyдра пaстырz и3 ў§телz, и4же въ борeній њ

прaвэй вёрэ показaсz постоsнный и3сповёдникъ: сегw2 рaди по достоsнію
и3 хвaлимъ тS.

М

0лимъ

тS

при1зри

на

ны2

прославлsющыz

тS,

прехвaльне

и3сповёдниче хrт0въ: правовёрному р0ду нaшему и3спроси2 ми1ръ и3

побёду, странё же нaшей бlгостоsніе и3 во всeмъ бlгопоспэшeніе. БGо®ченъ:

Во

д0ю твоеS млcти нап0й, nтрокови1це, дyшу мою2 распалsему
бэсомyчнымъ nгнeмъ: є3дA плоды2 бжcтвеннагw воздержaніz

приношY t тебE р0ждшемусz, бцdе всепётаz.
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Други. Ирмос:
Ева је грехом непослушности клетву уселила; а Ти си, Дјево
Богородице, порођајем Зачетог у утроби [Твојој], свету благослов
исцвала; зато Те сви величамо.
ере праве добри исповедници, као жртве свецеле Господу се
своме на дар приневши; близине Његове се удостојисте, и
хвале достојан украс Цркве Горњо-карловачке постадосте.

В

И
Мо

споведници свехвални, љубав према Богу и према ближњима
страдањем својим посведочивши; показасте се неустрашиви
поборници Православља и чувари праве вере.
литвено споменујући исповедништво ваше, оци часни,
Горња се Крајина данас радује, и добивши утеху вере се
весели; Црква њена похвалу вам приноси, а сав народ спомен вам
побожно празнује.
Богородичан:
светли нас зрацима од Тебе Рођеног, Богоневесто,
просвећујући душе и помисли наше; и избави нас од
свакаквих беда и невоља, да Ти благодарењā узносимомо,
Заступнице наша борбена.

О

Светилан светитељâ.
Подобан: Са ученицима узиђимо ...

П

ремудри и чврсти поборник Православља си се показао,
својим подвизима све јеретичке преваре оборивши, и народу
своме добри пастир бивши, светитељу достојни части, оче Данило,
исповедниче свеславни.
Слава ... други, исповедникā:
светлости Христовој свагда пребивајући, и са свима светима
рода нашег вазда лукујући; не престајте да се молите за победу
правоверја над противницима, и за спасење душа наших, оци
достојни славе и исповедници незаборавни. И сада ... Богородичан:

У

ружјā непријатељима сасвим изнемогоше, а наслеђе се Сина
Твога, Свечиста, свеблагодатним светлостима озари; и
вечноживотним радостима испуни, Твојим се молитвама
неповређено одржавајући.

О
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~ 54 ~

И$нъ. Їрм0съ:
Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе,
прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови блгcвeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS вси2
величaемъ.

В

ёры прaвыz д0бріи и3сповBдницы, ћкоже жє1ртвы всецBлыz гDу
своемY

въ

дaръ

принeсшесz:

бли1зости

є3гw2

спод0бистесz,

и3

достохвaльное ўкрашeніе цRкве горнэ-кaрловацкіz бhсте.
сповBдницы всехвaльніи, люб0вь къ бGу и3 къ бли6жнимъ страдaніемъ

И#свои1мъ

посвидётельствовавше:

показaстесz

небоsзненни

побHрницы правослaвіz и3 храни1тели прaвыz вёры.

М

lтвеннэ воспоминaюще и3сповёдничество вaше, nц7ы2 чcтнjи,
г0рнzz краjна днeсь рaдуетсz, и3 пріsвши ўтэшeніе вёры

весели1тсz: цRковь є3S похвалeніе вaмъ прин0ситъ, вси1 же лю1діе пaмzть
вaмъ бlгочcтнw прaзднствуютъ.
свэти2

нaсъ

Њпросвэщaющи

всsкихъ

бёдъ

и3

лучaми

БGо®ченъ:
t

тебE

р0ждшагwсz,

бGоневёсто,

дyшы и3 помышлє1ніz н†ша: и3 и3збaви нaсъ t
скорбeй,

да

бlгодaрствєннаz

возсылaемъ

ти2,

предстaтельнице нaша возбрaннаz.
Свэти1ленъ с™и1телz.
Поd: Со ўчєники2 взhдемъ:

П

ремyдрый и3 твeрдый поб0рникъ правослaвіz показaлсz є3си2, свои1ми
пHдвиги вс‰ є3ретjчєскіz прeлєсти низложи1въ, и3 лю1демъ свои6мъ

д0брый пaстырь бhвъ, с™и1телю досточeстне, џ§е даніи1ле, и3сповёдниче
всеслaвный.

В

Слaва: и4нъ, и3сповёдникwвъ:

ъ свётлости хrт0вэ всегдA пребывaюще, и3 со всёми с™hми р0да

нaшегw

вhну

ликyюще:

не

престaйте

молsщесz

њ

побёдэ

правовёріz на супостaты, и3 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ, nц7ы2 достослaвніи и3
и3сповBдницы приснопaмzтніи.

И# нhнэ, бGо®ченъ:

р{жіz врагHмъ до концA и3знемог0ша, достоsніе же сн7а твогw2,

Nвсечcтаz,

всеблгdтными свётлостьми њзари1сz: и3 присножив0тными

рaдостьми и3сп0лнисz, твои1ми мlтвами невреди1мо соблюдazсz.
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На Хвалите ... стихире, на 6:
3 светитељâ, глас 4.
Подобан: Позван свише ...
јуначни, исповедниче праве вере и непомични стубе
Данило
Цркве; због вере Православне много си страдао, но таму си
јеретичке преваре светлошћу божанске истине разагнао, пут
спасења народу своме обасјавајући. Стога, са великом радошћу,
свети ти спомен данас прослављамо.
многострадални, неумукла трубо истине, која данас
Данило
Цркву сазива на духовну гозбу о спомену своме; кога, и ми
верни, свечасно прослављамо, тебе као доброг ахијереја и учитеља
правоверја поштујући, и архипастирске подвиге твоје песмама
величајући, како би твојим молитвама добили од Христа Бога
велику милост.
[Зорастове:]
боговенчани, који у сабору светитељском пред Христом
Данило
сада стојиш, и у торжеству Цркве небеске са свима светима
ликујеш; који си достојну плату за трудове своје од Господа примио,
и у радост Његову као слуга верни и добри ушао; прими и ова
усрдна молења од рода твога, и моли се за његово добро стајање и
опстанак у правој вери.
И 3 исповедникā, глас 6:
схвалимо данас песмама благоподобним, о! благоверни,
свештенострадалнике Горњо-карловачке: јер они измлада
Христа узљубивши, и неленостно заповести Његове испуњавајући,
као утврђење вере Православне народу своме послужише; а сада, у
небеским обитељима дворећи се, моле Христа Бога да би се
смиловао душама нашим.

У

П

охвалимо данас песмама благољепним, о! правоверни,
исповеднике преславне; јер њих Христос Цркви својој дарова,
преко њих истинитост вере наше Православне потврђујући,
паметовањā
кривоверних
изобличавајући
и
заблуделе
уразумљујући; а сада, (к) њима као заступницима непреварним
притичући, молимо их да се моле пред Господом да би се спасле
душама нашим.

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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На хвали1техъ, стіхи6ры, на ѕ7:
G с™и1телz, глaсъ д7.

Дст0лпе

Поd: Звaнный свhше:

аніи1ле д0блественне, и3сповёдниче прaвыz вёры и3 недви1жимый
цRкве: вёры рaди правослaвныz мн0гw страдaльчествовалъ

є3си2, но тьмY є3ретjческіz льсти2 свётомъ бжcтвенныz и4стины разгнaлъ
є3си2, пyть сп7сeніz лю1демъ свои6мъ просвэщaz. тёмже, съ вeліею рaдостію,
с™yю ти2 пaмzть днeсь прославлsемъ.

Дсозывaющаz къ д¦0вному ўчреждeнію њ пaмzти своeй: є4юже, и3

аніи1ле многострадaльне, нем0лчнаz трубо2 и4стины, днeсь цRковь

мы2 вёрніи, всечcтнw прославлsемъ, д0брагw тS ґрхіерeа и3 правовёріz
ў§телz почитaюще, и3 ґрхіп†стырскіz п0двиги тво‰ пёсньми величaюще,
во є4же твои1ми мlтвами получи1ти ў хrтA бGа вeлію млcть. [Зрbaтcwвы:]

Ди3

аніи1ле бGовэнчaнне, въ соб0рэ с™и1тельстэмъ хrтY нhнэ предстоsй,
въ торжествЁ цRкве нбcныz со всёми с™hми ликовствyzй:

дост0йную мздY њ трудёхъ свои1хъ t гDа пріeмый, и3 въ рaдость є3гw2
ћкw рaбъ вёрный и3 бlгjй вшeдый: пріими2 и3 сі‰ ўсє1рднаz молє1ніz t
р0да твоегw2, и3 моли1сz њ тогw2 бlгостоsніи и3 пребывaніи въ прaвэй
вёрэ.

И# G и3сповёдникwвъ, глaсъ ѕ7:

В

осхвaлимъ

днeсь

пёсньми

бlгопdбными,

q!

бlговёрніи,

сщ7еннострадaльцєвъ горнэ-кaрловацкихъ: тjи бо, и3змлaда хrтA

возлю1бльше, и3 нелёностнw велBніz є3гw2 и3сполнsюще, ћкw ўтверждeніе
вёры правослaвныz лю1демъ свои6мъ послужи1ша: нhнэ же, во nби1телехъ
нбcныхъ водворsющесz, м0лzтъ хrтA бGа во є4же поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.

П

охвaлимъ

днeсь

пёсньми

бlголёпными,

q!

правовёрніи,

и3сповёдники пресл†вныz, си1хъ бо хrт0съ цRкви своeй даровA, тёми

и4стиность

вёры

нaшеz

правослaвныz

и3звэствyz,

глумлє1ніz

кривовёрныхъ и3з8wбличaz и3 заблуждaющихъ вразумлsz: нhнэ же, къ
ни6мъ ћкw предстaтелємъ непрелє1стнымъ притекaюще, тёхъ м0лимъ
моли1тисz ко гDу во є4же сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
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П

рославимо данас песмама доброгласним, о! побожни, изданке
доброг корена; јер они, у доброј вери светих Саве и Симеона
поникавши, узрастоше и добре плодове изнесоше, правилно
исповедање Начелнику и савршитељу вере*27 приневши; а сада, у
торжеству Цркве небеске славно ликујући, моле се непрестано за
род свој на земљи војујући.
Слава ... светитељâ, глас 5:

П

риспе дан спомена свештеног Христовог јерарха славног, који
светлошћу својом заблиста, и све верне просветли; јер он као
истинити пастир Пастиреначалнику верно последова, чисту науку
Господњу непромењиво исповедајући, правоверно стадо у огради
Православља добро чувајући, и живот свој за њега не штедећи.
Стога данас, духовним песмама часни спомен светитељâ Христовог
Данила прослављајући, Оног који га је вечном славом оденуо
достојно дуга величамо, и благодарење Му узносимо.
И сада ... Богородичан, глас исти [Зорастов]:
ладичице, Дјево пренепорочна, Госпођо наша вечнославна,
Мајко оваплоћеног Логоса, Христа Бога; молбе убогих слугу
Твојих сада прими, и од беда многих нас избави; срца колебљивих у
правоверју утврђујући, и душе им погубљене ка једином Спасу,
Сину Твоме, обраћајући.

В

Велико славословље, и отпуст.

* ср. Јевр. 12,2.

27

Свт. Данила [Јaкшића] и исповедникā Горњо-кaрловачких.
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П

рослaвимъ днeсь пёсньми бlгоглaсными, q! бlгочcти1віи, tрaсли
бlгaгw к0рене: тjи бо, во бlзэй вёрэ с™hхъ сmмеHна и3 сaввы

возни1кше, возраст0ша и3 бlгопл0діе и3знес0ша, прaвильное и3сповэдaніе
начaльнику и3 соверши1телю вёры принeсше: нhнэ же, въ торжествЁ цRкве
нбcныz слaвнw ликyюще, м0лzтсz непрестaннw њ р0дэ своeмъ на земли2
вою1ющемъ.
Слaва, с™и1телz, глaсъ є7:

П

риспЁ дeнь пaмzти сщ7eнныz хrт0ва їерaрха слaвна, свётомъ
свои1мъ воз8wблистazй, и3 вс‰ вBрныz просвэщazй: т0й бо ћкw

и4стинный пaстырь пастыреначaльнику вёрнw послёдова, чи1стое ўчeніе
гDне неизмённw и3сповёдаz, правовёрное стaдо во њгрaдэ правослaвіz
д0брэ сохранsz, и3 жив0тъ св0й њ нeмъ не щадS. тёмже днeсь,
д¦0вными пёсньми чcтнyю пaмzть с™и1телz хrт0ва даніи1ла прославлsюще,
того2 вёчною слaвою њдёzвша достод0лжнw величaемъ, и3 бlгодарeніе
томY возсылaемъ.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже [Зрbaтcовъ]:

В

Lчце,

дв7о

пренепор0чнаz,

гпcжE

нaша

приснослaвнаz,

м™и

воплоти1вшагосz сл0ва, хrтA бGа: молбы6 ўб0гихъ р†бъ твои1хъ

нhнэ пріими2, и3 t бёдъ мн0гихъ нaсъ и3збaви: с®цA колeблемыхъ въ
правовёріи ўтверждaющи, и3 дyшы и4хъ погибaющыz ко є3ди1ному сп7су,
сн7у твоемY, њбращaющи.
Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

Мцcа їануaріа, въ к7з-й дeнь
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НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена: од канона светитељâ песма 3,
и од канона исповедникā песма 6.
Прокимен, глас 7:
Похвалиће се преподобни у слави, * и обрадоваће се на
постељама својим.*28
Стих: Певајте Господу песму нову, * хвалу Његову у Цркви
преподобних.*29

Б

Апостол: Римљанима, зач. 99 [глава 8,28-39].

раћо [8,28] знамо да онима који љубе Бога све помаже на
добро, њима који су позвани по намјери; [29] Јер које
унапријед позна, унапријед и одреди, да буду саобразни
лику Сина његова, да он буде Прворођени међу многом браћом. [30]
А које унапријед одреди, оне и призва; а које призва оне и оправда; а
које оправда оне и прослави. [31] Шта ћемо, дакле, рећи на ово? Ако
је Бог с нама, ко ће против нас? [32] Он који свога Сина не поштедје,
него га предаде за све нас, како да нам с њиме и све не дарује? [33] Ко
ће оптужити изабране Божије? Бог је онај који оправдава. [34] Ко ће
осудити? Христос је онај који умрије, па још и васкрсе, који је и с
десне стране Богу, који и посредује за нас. [35] Ко ће нас раставити од
љубави Христове? Жалост или тјескоба, или гоњење, или глад, или
голотиња, или опасност, или мач? [36] Као што је написано: Ради тебе
нас убијају ваздан, сматрају нас овцама за клање. [37] Али у свему
овоме побјеђујемо кроз Онога који нас је заволио. [38] Јер сам увјерен
да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварства, ни силе, ни
садашњост, ни будућност, [39] Ни висина, ни дубина, нити икаква
друга твар неће моћи одвојити од љубави Божије, која је у Христу
Исусу Господу нашем.
Алилуја, глас 6.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*30
* Пс. 149,5.
* Пс. 149,1.
30* Пс. 111,1.
28
29

С™и1телz даніи1ла [їaкшича] и3 и3сповёдникwвъ горнэ-кaрловацкихъ.
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На літургjи.
Бlжє1нна: t канHна с™и1телz пёснь G-z,
и3 t канHна и3сповёдникwвъ 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].

Б

рaтіе,

[},к7и]

вёмы ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ поспэшествyютъ во

бlг0е, сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ.

И%хже бо

[к7f]

пред8увёдэ, [тёхъ] и3 пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу сн7а

своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ.

[l]

Ґ и5хже

пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже
њправдA, си1хъ и3 прослaви.
кто2 на ны2;

[lв]

[lа]

Что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ,

И$же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но за ны2 вс‰ прeдалъ

є4сть є3го2: кaкw ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ;
поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; бGъ њправдazй:

[lд]

[lг]

Кто2

Кто2 њсуждazй; хrт0съ

ї}съ ўмeрый, пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю бGа, и4же и3
ходaтайствуетъ њ нaсъ: [д7i]

[lє]

Кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; ск0рбь

ли, и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь;
ћкоже є4сть пи1сано:
вмэни1хомсz

ћкоже

[lѕ]

Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь,
џвцы

заколeніz.

препобэждaемъ за возлю1бльшаго ны2.

[lи]

[lз]

Но

њ

си1хъ

всёхъ

И#звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть,

ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, ни насто‰щаz, ни
грzд{щаz,

[lf]

Ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ

разлучи1ти t любвE б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.
Ґллилyіа, глaсъ ѕ7.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
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Стих: Силно ће на земљи бити семе његово, * род [и]прав[н]их
благословиће се.*31
Св. Јеванђеље: од Луке, зач. 64 [глава 12,8-12].

Р

ече Господ: [12,8] Који год призна мене пред људима,
признаће и њега Син Човечији пред анђелима Божијим, [9] а
који се одрече мене пред људима, тога ће се и [Син Човечији]
одрећи пред анђелима Божијим. [10] И свакоме који каже реч против
Сина Човечијег, опростиће се, а ономе који хули на Светога Духа,
неће се опростити. [11] А кад вас доведу у зборнице, и на судове, и
пред власти, не брините се како ћете или шта чете одговорити, или
шта ћете казати, [12] јер ће вас Дух Свети научити у онај чес шта треба
рећи.
Причастен:
У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се
уплашити.*32
И(ли):
Похвалиће се преподобни у слави, * и обрадоваће се на
постељама својим.*33

Крај делу, слава и хвала Богу!

* Пс. 111,2.
* Пс. 111,6 и 7.
33* Пс. 149,5.
31
32
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Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ блгcви1тсz.
С™0е є3ђліе: t луки2, зачaло …д [главA в7i,}-в7i].

Р

ечE гDь:

[в7i,}]

всsкъ и4же ѓще и3сповёсть мS предъ чlвёки, и3 сн7ъ

чlвёческій и3сповёсть є3го2 предъ ѓгGлы б9іими.

[f7]

Ґ tвергjйсz

менE предъ чlвёки, tвeрженъ бyдетъ предъ ѓгGлы б9іими.

[‹]

И#

всsкъ и4же речeтъ сл0во на сн7а чlвёческаго, њстaвитсz є3мY: ґ на с™aго
д¦а хyлившему не њстaвитсz.

[№i]

Е#гдa же приведyтъ вы2 на собHрища и3

вл†сти, и3 владhчєства, не пецhтесz, кaкw и3ли2 что2 tвэщaете, и3ли2 что2
речeте:

[в7i]

С™hй бо д¦ъ научи1тъ вы2 въ т0й чaсъ, ±же подобaетъ рещи2.
Причaстенъ:

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
И#[ли2]:
Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!
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