Мцcа їyліа, въ к7и-й дeнь.
[Мцcа феvруaріа, въ f7i-й дeнь.]
* * *
Пaмzть прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A
нaшегw ґрхімандрjта ніканHра (сaввича),
стaрца и3 проигyмена хиландaрскагw.

МЕСЕЦА ЈУЛА, У 28. ДАН.
[МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 19. ДАН.]
* * *
(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА
НАШЕГ АРХИМАНДРИТА НИКАНОРА (САВИЋА),
СТАРЦА И ПРО-ИГУМАНА ХИЛАНДАРСКОГ.

[Мцcа феvруaріа, въ f7i-й дeнь.]*1
Мцcа їyліа, въ к7и-й дeнь.
Пaмzть [С™hхъ ґпcлwвъ и3 діaконwвъ:
пр0хwра, ніканHра, тjмwна и3 пармeна.*2
И#] прпdбнагw и3 бGон0снагw nц7A нaшегw
ґрхімандрjта ніканHра (сaввича),
стaрца и3 проигyмена хиландaрскагw.
[Творeніе зорaстово и3 лaзарево.]

На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }:
G зорaстwвы и3 G лaзарєвы.
Стіхи6ры, глaсъ № [Зорaстwвы].
Поd: Всехвaльніи мyчєницы:
§е прпdбне, ніканHре преизрsдне, * є3щE въ ю4ности мірскaгw

Џпристрaстіz

ўклони1всz: * n§ества, ср0дства и3 подрyжіz ўдали1лсz

є3си2, * во є4же бhти тебЁ монaху, мlтвеннику и3 подви1жнику: *
совершeнный в0зрастъ же дух0вный тебЁ дости1гшу, * и3 на высотY
безстрaстіz востeкшу, * њб8sлъ є3си2 братолю1біе, попечeніе и3 смотрeніе, *
и3мёz непрестaнное мlтвенное желaніе њ сп7сeніи всёхъ, * наипaче же р0да
твоегw2 сeрбскагw.

[Двaжды.]

* преп. старац Никанор (Савић) Хиландарац се упокојио у Недељу Православља 19. фебруара
(4. марта) 1990. године, у Сиднеју, Аустралија.
2* Слyжбу и4хъ поeмъ на повечeріи, и3ли2 њставлsемъ.
1

[МЕСЕЦА ФЕБРУАРА, У 19. ДАН.]
МЕСЕЦА ЈУЛА, У 28. ДАН.*3
(С)ПОМЕН [СВЕТИХ АПОСТОЛА И ЂАКОНА:
ПРОХОРА, НИКАНОРА, ТИМОНА И ПАРМЕНА.*4
И] ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ
АРХИМАНДРИТА НИКАНОРА (САВИЋА),
СТАРЦА И ПРО-ИГУМАНА ХИЛАНДАРСКОГ.
[Творење Зорастово и Лазарево.]*5

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8:
3 Зорастове и 3 Лазареве.
Стихире, глас 1 [Зорастове].
Подобан: Свехвални мученици ...
че преподобни, Никаноре преизврсни, * још у младости [од]
светске пристрасности уклонив(ши) се, * [од] отаџбине,
родбине и другова си се удаљио, * да би постао монах, молитвеник и
подвижник; * а када си савршени узраст духовни достигао, * и на
висину безстрашћа узишао, * пригрлио си братољубље, бригу и
старање, * имајућ(и) непрестану молитвену жељу за спасење свију, *
а нарочито [на]рода твога србског.
[Два пута.]

О

* дан тзв. тезоименитства (имендан) у који опционо пребацујемо службу због торжественијег
прослављања (до одређивања дана откривања и преноса св. моштију), пошто дан старчева
упокојења 19. фебруар обично пада у време појања Посног триода.
4* Службу њихову појемо на Повечерју, или изостављамо.
5* свој део службе Зор.А.Ст. је углавном саставио уз Велики пост 2015. г на цсл., а почетком 2019.
г. служба је допуњена деловима које је саставио Лазар Љубић на србском језику (2018. г. на
Хиландарском метоху при Богословији у Нишу) и њиховим преводом на цсл., као и преводом
на србски својих делова службе; служба је поново прегледана током јуна и јула, а финално
редигована почетком октобра 2019. г.
3
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§е прпdбне, ніканHре пребlжeнне, * ты2 пeрвэе ўподоблsлсz є3си2

Џпребlг0му

хrтY, * бжcтвенныz любвE рaди къ нaмъ грBшнымъ *

р0дъ нaшъ по пл0ти бhвшу, * и њ сп7сeніи всёхъ себE самaго въ жeртву
принeсшу: * втор0е же с™и1телю сaввэ, пeрвому хиландaрцу, * плaменныz
любвE рaди къ бGу д0мъ џ§ій њстaвившу, * и3 всю2 жи1знь свою2 бGу и3
бли6жнимъ пос™и1вшу.
§е прпdбне, ніканHре пребогaте, * всегw2 житіS твоегw2 на кrтЁ

Џдвоеди1ныz

любвE распsтъ бhлъ є3си2: * є3ди1ныz къ сeрбіи, земн0му

n§еству твоемY, * и3нhz же къ горЁ ґfHнстэй, возрасти1лищу твоемY
д¦0вному: * пeрваz тэлeснw породи1 тz и3 млек0мъ мaтернимъ воздои2, *
вторaz же д¦0внw препороди1 тz и3 преwбрази2: * и3 даровa тz сeрбскому
n§еству твоемY свэти1льника неугаси1ма, * вhну ко гDу предстоsща, * и3
њ сп7сeніи и3 бlгопоспэшeніи молsща.

И$ны стіхи6ры, глaсъ є7 [Лaзарєвы]:

eмъ жел†ніz сво‰ нбcному, * ћкоже и3ногдA крaлевичъ рaстко, * къ

TгорЁ

ґfHнстэй потщaлсz є3си2, * и3 семY до концA слёдуz, *

є3динонрaвенъ њбрёлсz є3си2, * с™осaввіz вhвъ в0ждь, * т0йжде дyхомъ
горёлъ є3си2 * и3 т0йжде сёмz сэsлъ є3си2: * моли1сz ко гDу њ
с™осaввстэмъ р0дэ твоeмъ почитaющемъ тS, * ніканHре, џ§е нaшъ
прпdбный.

[Двaжды.]

С

лaдостію д¦0внагw мeда nби1льнw напитaнъ, * є3г0же ћкw мyдраz
пчелA t цвэтHвъ чcтоты2 прибрaлъ є3си2, * потщaлсz є3си2 ўслади1ти

и3 р0дъ св0й возлю1бленный: * путешeствуz и3 поучaz, до и3знеможeніz
труди1лсz є3си2, * плaменнw бо возжелёлъ є3си2 п0двигъ монaшескій
ўмн0жити, * вLцэ хrтY принeсъ и3 трyдъ њ n§ествіи твоeмъ, * њ нeмже
не престaй моли1тисz, * ніканHре, џ§е нaшъ бGон0сный.

В

оздоeнъ млек0мъ бlгочcтіz во n§ествіи твоeмъ, * и3 нектaромъ
бlговёріz запоeнъ въ хиландaрстэй nби1тели, * д0брэ воспитaнъ въ

вёрэ с™осaввстэй, * возлюби1лъ є3си2 тaкw р0дъ св0й * ћкw и3 жив0тъ
пос™и1лъ є3си2 є3мY: * во є3ди1нствэ є3го2 ўтверждaz * и3 t раск0лwвъ
и3сцэлsz, * и3 всегдA њ нeмъ [ко] гDу молsсz * ніканHре, стaрче
миротв0рный.

Слaва, глaсъ ѕ7 [Зорaстова]:

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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че преподобни, Никаноре преблажени, * ти си се прво
уподобљавао преблагом Христу, * који је ради Божанске
љубави према нама грешнима * род наш по телу постао, * и за
спасење свију себе самог на жртву принео; * а друго светитељу Сави,
првом Хиландарцу, * који је ради пламене љубави према Богу дом
очев оставио, * и сав живот свој Богу и ближњима посветио.

О

че преподобни, Никаноре пребогати, * свег живота твога на
крсту двоједне љубави распет си био: * једне према Србији,
земној отаџбини својој, * а друге према гори Атонској, узрасталишту
твоме духовном; * прва те телесно породи и млеком матерњим
задоји, * а друга те духовно препороди и преобрази; * и дарова те
Србској отаџбини твојој [као] светилник неугасиви, * који вазда пред
Господом стоји, * и за спасење и добар напредак моли.

О

Друге стихире, глас 5 [Лазареве]:*6
тевши жеље своје небеском, * као некада краљевић Растко, * у
Гору Атонску си похитао, * и овоме до краја следујућ(и), *
истонараван си се нашао, * Светосавља постав(ши) вођа, * истим
духом си горео * и исто семе сејао; * моли се Господу за светосавски
род твој који те поштује, * Никаноре, оче наш преподобни. [Два пута.]

О

ладошћу духовног меда обилно нахрањен, * који си као мудра
пчела са цветова чистоте прибрао, * похитао си да усладиш и
род свој љубљени; * путујућ(и) и поучавајућ(и), до изнемоглости си
се трудио, * јер си пламено зажелео подвиг монашки да умножиш, *
Владики Христу приневши и труд за отаџбину своју, * за коју не
престај да се молиш, * Никаноре, оче наш богоносни.

С

адојен млеком благочешћа у отаџбини својој, * и нектаром
благоверја запојен у Хиландарској обитељи, * добро васпитан
у вери Светосавској, * заволео си тако [на]род свој * да си му и живот
посветио; * у јединству га утврђујућ(и) * и од расколā исцељујућ(и), *
и свагда се за њега Господу молећ(и), * Никаноре, старче
миротворни.
Слава ... глас 6 [Зорастова]:

З

* ове стихире је саставио Лазар Љубић, а на цсл. их је превео Зор.А.Ст. почетком 2019. г.
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

Дразсёzніи

нeсь сликовствyютъ соб0ри сeрбстіи, * и5же во n§ествіи и3 въ
сyщіи,

*

въ

пaмzти

прпdбнэйшагw

nц7A

нaшегw

ніканHра: * проигyмена хиландaрскагw и3 воспи1танника ґfHнскагw, *
стaрца

блгdтнагw

и3

подви1жника

и3зрsднагw:

*

новопросіsвшагw

свэти1льника поднб7сE nкеaнійскагw, * братолю1біz и3скрeннzгw и3 с™осaввіz
и4стиннагw

бlгоревни1телz,

соедини1телz:

*

р0да

*

сeрбскагw

враждyющыz

брaтіи

предстaтелz

б0драгw

и3змири1телz
и3

и3

мlтвенника

неусhпнагw. * томY сын0внею люб0вію ћкоже бlг0му nц7Y возопіи1мъ: *
џ§е бGон0сне, хrтY бGу всегдA моли1сz * њ сп7сeніи и3 бlгостоsніи р0да
твоегw2 сeрбскагw.
И# нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже:

К

то2 возгlг0летъ си6лы тво‰, и3ст0чниче, * и4же неистощaемыми
чудесы6

и3з8oби1луzй,

*

мнHгаz

и3

пaче

є3стествA

содэвaеши

и3сцэлeньми; * qле вели1чій, ±же всBмъ и3зливaеши! * не т0кмw бо
болBзни неудHбныz * tгнaла є3си2 притекaющихъ съ люб0вію, * но и3
душє1вныz стр†сти и3змывaеши * њчищaющи, всенесквeрнаz, * всBмъ
подаю1щи вeлію млcть.
На літjи: стіхи6ры [Лaзарєвы]. Глaсъ №:

В

ъ бlгознамени1тый дeнь торжествA сегw2, собрaвшесz, * воспои1мъ
пaмzть првdнагw: * и3 ћкw сладкоглaсную пёснь житіE чи1сто и3

непор0чно, * ўпод0бльшесz наипaче почитaемому, принесeмъ, вёрніи: *
добр0 бо є4сть пёти с™опохвaльнw, * лyчшее же є4сть соглaснw семy и3
жи1ти. * с®цевёдче хrтE, бlжeннаго рaди ніканHра * подари2 нaмъ вeлію
млcть.

Глaсъ в7:

С

об0ри прпdбныхъ, въ монaшестэмъ ли1цэ возсіsвша: * сщ7eнникwвъ
ли1цы, во сщ7eнэмъ сaнэ бGоzвлeнна: * цRкHвнаz ч†да, є3ди1нства и3

ми1ра рачи1телz: * празднолю1бцы, бGолю1бца н0ваго ніканHра: * въ весeліи
новобhвшемъ прослaвите дост0йнw, * взывaюще є3мY и3 вопію1ще: * q,
бlжeнне и3 мyдре џ§е, њгрaдо цRк0внаz, * моли1сz непрестaннw њ нaсъ, *
п0мощь твою2 потрeбующихъ.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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заједно ликују зборови Србски, * они (који су) у отаџбини
Данас
и они у разсејању, * о (с)помену најпреподобнијег оца нашег
Никанора; * проигумана Хиландарског и васпитаника Атонског, *
старца благодатног и подвижника изврсног; * новопросијалог
светилника поднебесја Океанијског, * братољубља искреног и
Светосавља истинског доброг ревнитеља, * завађене браће
измиритеља и ујединитеља; * [на]рода Србског заступника бодрог и
молитвеника неуспављивог. * Њему [са] синовском љубављу као
добром оцу завапимо: * Оче богоносни, Христу Богу свагда се моли *
за спасење и добро стајање [на]рода твога Србског.
И сада ... Живоносног источника, глас исти:
о ће изрећ(и) силе твоје, Источниче, * који неисточивим
чуд(ес)има изобилујеш, * [и] много и надприродно чиниш
исцелењима? * О, великих [дела], која свима изливаш, * јер ниси само
бол(ест)и неугодне * од(а)гнала [од] оних који [Ти] притичу (с)
љубављу, * но и душевне страсти измиваш * очишћавајућ(и),
Свенескверна, * [и] свима (по)дајућ(и) велику милост.*7

К

На Литији: стихире [Лазареве]. Глас 1:
благознаменити дан славља овог, сабравши се, * опевајмо
спомен праведника; * и као мелодичну песму живљење чисто
и непорочно, * уподобивши се нарочито поштованоме, принесимо,
верни; * пошто је добро певати светопохвално, * али, боље је
сагласно томе и живети. * Срцезналче Христе, ради блаженог
Никанора * подари нам велику милост.
Глас 2:

У

абори преподобних – у монашком лику засијалог, *
свештеника зборови – у свештеном чину богојављеног, *
црквена чеда – јединства и мира љубитеља, * празника љубитељи –
богољубитеља новог Никанора, * у весељу новонасталом прославите
достојно, * кличућ(и) му и вапијућ(и): * О, блажени и мудри оче,
оградо црквена, * моли се непрестано за нас * који помоћ твоју
потребујемо.

С

* овај и следеће Богородич(а)не Живоносног Источника са цсл. језика превео на србски
Зор.А.Ст. током јануара 2019. г.
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Глaсъ G:

Н

етрyдна мlтвенника ко гDу * и3 негаси1мую лампaду д¦а, * д¦0вною
мyдростію и3сп0лненную: * и3 ў§телz чcтоты2 с®чныz, * ніканHра,

похвaлимъ, вёрніи: * д0брый tвётъ возврати1вша, * и3 въ бlжeнный
пок0й вшeдша * ћкw бlгjй и3 вёрный рaбъ. * томY ћкw бGоуг0днику
притецeмъ молeбнw: * дёйствіе соглaснw ўчeнію вёры * t хrтA бGа нaмъ
и3змоли2, џ§е бlжeнне.
Глaсъ д7:

С

осyдъ и4мже премdрость д¦а и3зливaетсz * kви1лсz є3си2 цRкви хrт0вэ,
прпdбне, * ћкоже њ є3ди1нствэ є3S всегдA пeклсz є3си2 въ тэлеси2

пребывaz: * тaкw и3 нhнэ, пrт0лъ гDень зрS, * њ т0мжде при1снw є3щE
моли1сz, * да тS соб0рнэ прославлsемъ, * стaрче ніканHре миротв0рче.
Глaсъ є7:

С

™hхъ нeманичей возлюби1вый * и3 тёми слёдовати возжелёвый, *
џ§е нaшъ ніканHре, * ћкw заклaдыватель под0бенъ и5мъ њбрёлсz

є3си2: * наипaче же, с†ввинымъ стопaмъ пошeдъ, * нетрyдный поб0рникъ
є3ди1нства бhлъ є3си2, * всsкое раздэлeніе и3 раск0лъ и3сцэлsz, * сегw2 рaди
ти2 поeмъ: * рaдуйсz, на клaдzзь с™осaввскіz воды2 ўказyzй: * рaдуйсz,
на

жeртву

любвE

рaди

взывazй:

*

рaдуйсz,

своб0ду

свою2

бGомъ

и3сп0лнивый, * прпdбне и3 всебlжeнне.
Глaсъ ѕ7:

П

ріи1де гlг0лъ t бGа ніканHру въ пустhни ґfHнстэй, * и3 т0й п0йде
по всeй земли2 сeрбстэй * и3 р0дэ въ мjрэ разсёzннэмъ *

проповёдуz

покаsніе

во

њбращeніе

ко

гDу:

*

тогw2

пHдвиги

ўтверждaеми, гlг0лемъ є3мY вопію1ще: * рaдуйсz, прbр0че дaнный втор0му
ї}лю: * рaдуйсz, п®течи їwaнна пит0мниче и3 под0бниче: * рaдуйсz, со
ніколaемъ лeлическимъ вопію1щій [ко] бGу њ сп7сeніи р0да своегw2: * рaдуйсz,
закрилsющій нaсъ n§ескими мlтвами: * помози2 нaмъ въ бэдaхъ * да
побэждeни не бyдемъ.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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Глас 3:
еуморног молитвеника пред Господом * и неугасиву светиљку
Духа, * духовном мудрошћу испуњену; * и учитеља чистоте
срдачне, * Никанора, похвалимо, верни; * који је добар одговор
узвратио, * и у блажени покој ушао * као добри и верни слуга. *
Њему као богоугоднику притецимо молбено: * делање сагласно
учењу вере * од Христа Бога нам измоли, оче блажени.

Н

Глас 4:
асуд кроз који се Премудрост Духа излива * јавио си се Цркви
Христовој, преподобни, * као што си се за јединство Њено
свагда бринуо док си у телу био; * тако и сада, Господњи престо
гледајућ(и), * за исто се још увек моли, * да те саборно прослављамо,
* старче Никаноре миротворче.

С

Глас 5:
вете Немањиће заволев(ши) * и њима да следујеш
зажелев(ши), * оче наш Никаноре, * као задужбинар сличан си
им се нашао; * а понајвише, Савиним стопама кренув(ши), *
неуморни борац за јединство си постао, * сваку поделу и раскол
исцељујућ(и), * ради чега ти певамо: * Радуј се, који на кладенац
Светосавске воде указујеш; * радуј се, који на жртву ради љубави
позиваш; * радуј се, који си слободу своју Богом испунио, *
преподобни и свеблажени.

С

Глас 6:
реч од Бога Никанору у пустињи Атонској, * и он пође по
Дође
свој земљи Србској * и [на]роду по свету расејаном *
проповедајућ(и) покајање за обраћење Господу; * његовим
подвизима утврђивани, говоримо му кличућ(и): * Радуј се, пророче
који си дат другом Израиљу; * радуј се, Претече Јована штићениче и
подобниче; * радуј се, који са Николајем Лелићским вапијеш Богу за
спасење [на]рода свога; * радуј се, који нас закриљујеш очинским
молитвама; * помози нам у бедама * да побеђени не будемо.
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

И$ны стіхи6ры [Зорaстwвы]. Глaсъ з7:

ДгорЁ ґfHнстэй,

а торжествyетъ днeсь слaвнаz цrкаz лavра * хиландaръ на с™ёй
* да ликyетъ как0вскій метHхъ съ парaклисомъ

живон0снагw и3ст0чника, * да бlгодeнствуетъ цRковь с™aгw великом§ника
геHргіа въ ди1вцэхъ, * да соб0рствуетъ н0вый с™осaввскій монастhрь въ
дaльнэмъ и3лaйнэ, * њ лётнэй пaмzти преди1внагw стaрца ніканHра: *
вс‰ колBна сє1рбскаz да соберyтсz во с™ы6z хрaмы, * и3 да веселsтсz њ
гDэ, ди1внэмъ во с™hхъ свои1хъ, * и3 да вкyпэ воспою1тъ п0двиги, труды2 и3
добродётєли:

*

сэди1нами

ўкрашeннагw

д¦0вника,

*

и3

t

гDа

прослaвленнагw подви1жника: * с™осaввскагw дyха воз8wбнови1телz, * и3
враждyющыz брaтіи и3змири1телz: * цRк0вныхъ здaній здaтелz, * и3 с™hхъ
сmмеHна и3 сaввы вои1стинну н0вагw подражaтелz. * тогw2 мlтвами
ўкрэплsеми, * и3 пaмzтію тогw2 дви1жими: * вкyпэ съ ни1мъ њ р0дэ
своeмъ возн0симъ мwли1твы * гDеви того2 прослaвльшему.

Глaсъ и7:

превели1кагw твоегw2 къ нaмъ соo§ественникwмъ твои6мъ рачeніz, *

Q!въ

масти6та[z] лBта

тво‰,

стaрче

бGолёпне

ніканHре:

*

q!

равноaгGльскагw твоегw2 на земли2 пребывaніz, * и3 со всёми прпdбными
ґfHнскими соликостоsніz: * q! держaвнагw твоегw2 вспоможeніz * и3 t
нашeствій и3ноплемeнныхъ њхранeніz, * правовёрному и3 хrтолюби1вому
р0ду сeрбскому * в0инству є3гw2 и3 держaвэ правослaвнэй.
Слaва, глaсъ т0йже:

Дпaмzтствующи
нeсь

цRковь

по

всeй

вселeннэй

красyетсz,

*

мlтвеннw

и3 торжeственнw прaзднующи: * воспоставлeніе

їкwнопочитaніz надъ їкwноб0рствіемъ, * и3 побёду правослaвіz надъ
кривослaвіемъ: * ми1ра въ цRкви воцарeніе, * и3 бlговёрныхъ цReй
бlгоразyміе: * сeрбскаz же цRковь къ томY прославлsетъ * чcтнaгw стaрца
ніканHра хиландaрскагw, * є3гHже душA въ нбcнэмъ панагjрэ ко гDу
восх0дитъ, * молsщисz њ р0дэ своeмъ, nби1тели и3 цRкви: * сохрани1ти |
t губи1тельныхъ враждeй и3 раск0лwвъ, * и3 соблюсти2 во є3ди1нствэ дyха и3
вёры, * и3 тaкw дости1гнути и5мъ вёчныz жи1зни.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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Друге стихире [Зорастове]. Глас 7:
торжествује данас славна царска лавра * Хиландар на Светој
ДаГори
Атонској, * да ликује Каковски метох са параклисом
Живоносног Источника, * да благоданствује црква светог
великомученика Георгија у Дивцима, * да сабор(ств)ује нови
светосавски манастир у далеком Илајну, * о годишњем (с)помену
предивног старца Никанора; * сва колена Србска да се саберу у свете
храмове, * и да се веселе у Господу, дивном у светима Својим,*8 * и да
заједно опевају подвиге, трудове и врлине; * сединама украшеног
духовника, * и од Господа прослављеног подвижника; * Светосавског
духа обновитеља, * и завађене браће измиритеља; * црквених здања
градитеља, * и светих Симеона и Саве уистину новог
подража[ва]теља. * Његовим молитвама укрепљавани, * и
(с)поменом његовим покретани; * заједно с њим за [на]род свој
узносимо молитве * Господу који га прослави.*9
Глас 8:
превелике твоје к нама саотачаственицима твојим љубави, * у
дубока лета твоја, старче богољепни Никаноре; * о!
равноанђелског твога на земљи пребивања, * и са свима
преподобним Атонским у реду стајања; * о! моћне твоје помоћи * и
од најезда иноплемених заштите, * правоверном и Христољубивом
[на]роду Србском * војсци његовој и држави православној.

О!

Слава ... глас исти:
се Црква по свој васељени украшава, * молитвено
Данас
(с)помињућ(и) и торжествено празнујућ(и): * васпостављање
иконопоштовања над иконоборством, * и победу Православља над
кривослављем; * зацарење мира у Цркви, * и благоразумље
благоверних царева; * а Србска црква уз то прославља * часног
старца Никанора Хиландарског, * чија душа у небеском панагиру
пред Господа усходи, * молећ(и) се за [на]род свој, обитељ и Цркву: *
да их сачува од погубних завадā и расколā, * и одржи у јединству
духа и вере, * и да тако стигну у вечни живот.*10
* Пс. 67,36а.
* ова стихира састављена је накнадно 14. марта 2019. г.
10* овај Славник састављен је накнадно 9. јануара 2019. г. а доредигован 31. јан. и 1. фебр. 2019. г.
Певати га уколико се Служба служи у Недељу Православља, а ако не претходну стихиру певати
на Слaва:
8
9

Мцcа їyліа, въ к7и-й [феvруaріа, въ f7i-й] дeнь
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И# нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже.
Поd: ВсE возл0жше:

С

тр†ннаz и3 пресл†внаz нб7съ вLка * на тебЁ совершaше и3значaла,
всенепор0чнаz: * и4бо свhше ћвственнw ўкaну, * ћкоже д0ждь во

ўтр0бэ твоeй, бGоневёсто, * и3ст0чникъ тS показyz, * всE бlг0е
врёющій, * nби1ліе же и3сцэлeній, * бlгодэ‰ніz и3сточaющій всBмъ
незави1стнw, * трeбующымъ крёпости дyшъ, * и3 здрaвіz тэлесE, * вод0ю
блгdти.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7 [Лaзарєвы]:
конє1цъ до конє1цъ вселeнныz соб0рность тёла хrт0ва * ћкw

Tпти1ца сладкопёсниваz проповёдалъ є3си2, * въ покаsніе и3 прощeніе

взывaz: * и3 возлетёлъ є3си2 въ вёчное гнэздо2, * во є4же и3 нaсъ
призывaй, * ч†да тво‰, ніканHре.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
сновaнъ во смирeніи, ніканHре, * со всёми с™hми возм0глъ є3си2

Њразумёти

люб0вь хrт0ву, * и3 и3сп0лненъ даровaній д¦0вныхъ, *

пeклсz є3си2 њ сп7сeніи р0да своегw2, * є3динодyшнw собрaннагw во
џбщество њбожeніz.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.

П

рпdбне ніканHре, * рaдостный бlговэсти1телю трис™aгw бGа, *
нетрyдный

свои1хъ,

*

дёлателю

бGосоздaнныхъ

и3

здaтелю

хрaмwвъ

бGочlвёческіz

дyшъ

нaшихъ,

добр0ты
*

ч†дъ

метHхwвъ

хиландaрскихъ покрови1телю, * и3 правовёрныхъ ск0рый помогaтелю, *
моли1сz њ чтyщихъ тS.
Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.

~ 12 ~

И сада ... Живоносног источника, глас исти.
Подобан: Све одложив(ши) ...
то је] чуд[ес]но и преславно, Владика неб(ес)а * на Теби
свршаваше из почетка, Свенепорочна; * јер свише јасно
(у)кану, * као киша у утробу Твоју, Богоневесто, * Источником Те
показујућ(и), * који сваким добром кипи, * и обиљем исцелењā, *
доброчинствā истачућ(и) неоскудно свима, * који [по]требују снаге
душама, * и здравља телима, * од [ове] воде благодати.

[Ш

На Стиховње: стихире, глас 2 [Лазареве]:
д краја до краја васељене саборност Тела Христовог * као птица
слаткопевљива си проведао, * на покајање и праштање
позивајућ(и); * и узлетео си у вечно гнездо, * у које и нас дозивај, *
чеда своја, Никаноре.

О

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*11
темељен у смирењу, Никаноре, * са свима светима могао си
разумети љубав Христову,*12 * и испуњен даровима духовним, *
старао си се за спасење [на]рода свога, * једнодушно сабраног у
заједницу обожења.

У

Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*13
реподобни Никаноре, * радосни благовеститељу Трисветог
Бога, * неуморни трудбениче и градитељу богочовечанске
лепоте чеда својих, * богосазданих храмова душа наших, * метохā
Хиландарских покровитељу, * и правоверних брзи помоћниче, *
моли се за оне који те поштују.

П

Слава ... глас 6:
* Пс. 115,6.
* ср. Еф. 3,18-19.
13* Пс. 111,1.
11
12
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

В

о всeмъ мjрэ пронесeсz вэщaніе твоE, прпdбне џ§е, * вси2 концы2
свидётельствуютъ

хrтопод0бное

житіE

твоE:

*

с™az

горA

ґfHнскаz, * наипaче же цrкаz лavра хиландaрскаz, * и3дёже монaхwвъ
похвалA kви1лсz є3си2: * дaльнzz землS ґvстрaлійскаz, * ћже спод0бисz
храни1ти с™ы6z м0щи тво‰: * вселeннаz ћже познA п0двиги тво‰, *
любвE б9іz проповёдниче, * и3 цrтва и4стинный свидётелю: * мы2,
ўслhшавше

сл0во

посвидётельствовати:

твоE,

*

собрaхомсz

*

стоsще

во

є3динодyшнэ

хрaмэ

твоeмъ,

дёло
похвалы6

твоE
ти2

возсылaемъ: * рaдуйсz, t лозы2 сmмеHн[ов]ы блгdтію прозsбшій: *
рaдуйсz, вод0ю с™осaввскою напоeнный: * рaдуйсz, блгcвeніе цRи1цы нбcныz
t ґfHна во n§ество своE принeсшій: * стaрче ніканHре прпdбный.
И# нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже.
Поd: ВсE возл0жше:

М

aнну тS нбcную, и3 раS, дв7о, * и3ст0чникъ бжcтвенный и3менyю,
вLчце, пріи1скреннэ: * земли1 бо течE т0къ, и3 блгdть и3ст0чника

твоегw2, * четверочaстіе є3S покрывaющаz стрaнными чудесы6 всегдA, * и3
всBмъ

проси1маz

бывaетъ

водA

піeмаz.

*

тёмже

веселsщесz,

хrтоимени1тіи, притекaемъ вёрнw, * с™hню чeрплюще всегдA сладкот0чную.
На блгcвeніи хлёбwвъ:
є3ди1нъ t тропарeй прпdбнагw, двaжды.
Тропaрь прпdбнагw, глaсъ G [Творeніе лaзарево]:

С

™осaввскагw пути2 настaвникъ бhлъ є3си2, * слaдостію бо є3гw2
напитaвсz, * трудолю1бнw є3ди1ну цRковь ўтверждaлъ є3си2, * и3

братолю1бнw соб0рность є3S свидётельствовалъ є3си2, * ніканHре, џ§е нaшъ:
* тёмъ м0лимъ тS, прпdбне: * хrтA бGа моли2 * даровaти нaмъ вeлію
млcть.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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о свом свету пронесе се глас о теби, преподобни оче, * сви
крајеви сведоче христоподобни живот твој: * Света Гора
Атонска, * а особито царска лавра Хиландарска, * где си се монаха
похвала јавио; * далека земља Аустралијска, * која се удостоји да чува
свете мошти твоје; * васељена која позна подвиге твоје, * љубави
Божије проповедниче, * и Царства истински сведоче; * ми, чувши
реч о теби, * сабрасмо се једнодушно дело твоје да посведочимо: *
стојећ(и) у храму твоме, похвале ти узносимо: * Радуј се, из лозе
Симеонове благодаћу изникли; * радуј се, водом Светосавском
напојени; * радуј се, који си благослов Царице Небеске са Атоса у
отаџбину своју донео, * старче Никаноре преподобни.

П

И сада ... Живоносног источника, глас исти.
Подобан: Све одложив(ши) ...

аном небеском и рајем, Дјево, * као и Источником
Божанским Те зовемо, Владичице; * јер земљом тече [по]ток
благодати Источника Твога, * која свагда [све] четири стране њене
прекрива необичним чуд(ес)има, * и свима који је ишту [ова] се вода
даје за пиће. * Стога, веселећ(и) се, Христоимен(ит)и, притичемо
верно, * светињу црпећ(и) свагда слаткоточиву.

М

На благосиљању хлебова:
један од тропарā преподобног, два пута.

Тропар, глас 3 [Творење Лазарево]:

ветосавскога пута наставник си био, * јер сладошћу његовом
нахранив(ши) се; * трудољубиво си Једну Цркву утврђивао, * и
братољубиво (си) саборност Њену сведочио, * Никаноре оче наш; *
зато те молимо, преподобни: * Христа Бога моли * да нам дарује
велику милост.

С

Мцcа їyліа, въ к7и-й [феvруaріа, въ f7i-й] дeнь
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И$нъ тропaрь, глaсъ }.
[Творeніе кЂръ їринeа [д0бріевича],
бhвшагw є3пcкпа ґvстралійско-новозелaндскагw]:

В

озрастaлъ є3си2 на с™ог0рскихъ стезsхъ, * въ хиландaрэ, с™ёй
цrтэй лavрэ, * прпdбне стaрче ніканHре: * пришeлъ є3си2 ћкw

и3змири1тель * и3 соедини1тель р0да сeрбскагw въ [дaльнэй] ґvстрaліи, *
свидётельствуz [нaмъ] люб0вь хrт0ву, * и3 њс™и1въ зeмлю [нaшу] твои1мъ
с™hмъ преставлeніемъ: * с™ы6z м0щи тво‰ бhша чaсть нб7а ўкрaшеннагw
ю4жнымъ кrт0мъ. * тёмже, р0дъ тв0й кrтон0сный м0литъ тS: * моли2
хrтA бGа сп7сти1сz нaмъ * и3 сохрани1тисz въ соглaсіи є3гw2.

П

И# живон0снагw и3ст0чника, глaсъ д7:
ріиди1те, q! лю1діе, * почерпeмъ и3сцэлє1ніz душaмъ и3 тэлесє1мъ
нaшымъ,

* притекaюще къ чудотв0рному и3сточнику

вLчцы

нaшеz бцdы: * t негHже бо т0читъ нaмъ цэлeбную в0ду, * [є4юже]
врачyющи болBзни и3 нeмwщи нaшz, * и3 њсщ7aющи нaсъ бжcтвенною
блгdтію.

[Е#ди1ножды.]

На у4трени.
На БGъ, гDь: тропaрь прпdбнагw [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ д7.
Сэд†льны прпdбнагw [Творeніе лaзарево].
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G:
ви1шасz чудесA t гр0ба твоегw2, тeплагw и3 бlгоухaннагw: *

Kтриднeвнw

воскрeсша гDа свидётельствующе * и3 вёру твою2 въ

него2, прпdбне ніканHре: * є4юже сBти сопроти1вныхъ побэди1лъ є3си2, * и3
разсBzнныz лю1ди за цRковь приwбрёлъ є3си2, * и3 вёчную слaву стzжaлъ
є3си2. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже:

кw и3ст0чникъ млcрдіz и3 млcти, * вёдый тS б9ію м™рь, *

Ћпристyпль молю1сz твоeй бlгости, * дaти ми2 ўмилeніе: * ћкw да

сётую и3 плaчусz * прегрэшeній мои1хъ, всечcтаz вLчце.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.

~ 16 ~

Дуги тропар, глас 8.
[Творење г. Иринеја (Добријевића),
бившег еп. Аустралијско-Новозеландског]:*14
тасавао си на Светогорским стазама, * у Хиландару, светој
царској лаври, * преподобни старче Никаноре. * Дошао си као
помиритељ * и ујединитељ [на]рода Србског у [далекој] Аустралији,
* сведочећ(и) [нам] љубав Христову, * и [п]осветив(ши) земљу [нашу]
својим светим престављењем; * свете мошти твоје поста[до]ше део
неба украшеног Јужним Крстом. * Стога те [на]род твој крстоносни
моли: * Моли Христа Бога да нас спасе * и сачува у слози Његовој.

С

И Живоносног источника, глас 4:*15
одите, о! народе, * поцрпимо исцелењā душама и телима
нашим, * притичућ(и) (к) чудотворном Источнику Владичице
наше Богородице; * јер нам из њега точи целебну воду, * [њоме]
лечећ(и) бол(ест)и и немоћи наше, * и освећујућ(и) нас Божанском
благодаћу.
[Једном.]

Х

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропар преподобног [Два пута.]

Слава ... и сада ... Живоносног источника, глас 4.
Сједал(е)ни преподобног [Творење Лазарево].
По 1. стихословљу: сједален, глас 3:
оказаше се чуда од гроба твога, топлог и миомирисног; *
тридневно васкрслог Господа сведочећ(и) * и веру твоју у
Њега, преподобни Никаноре; * којом си замке противникā
победио, * и расуте (си) људе за Цркву придобио, * и вечну (си)
славу стекао.
[Два пута.]

П

Слава ... и сада ... Живоносног источника, глас исти:
ао Источник милосрђа и милости, * знајућ(и) Тебе Божију
Матер, * приступајућ(и) молим се Твојој доброти, * да ми
[по]даш умилење, * да бих [о]жалио и [о]плакао * сагрешења своја,
свечиста Владичице.

К

* наша незнатна прерада и превод на цсл тропара, који је на србском језику саставио г. Иринеј
(Добријевић) у време када је био еп. Аустралијско-Новозеландски. [Певати у митрополији
Аутралијско-Новозеландској, а другде измењено [...], ако хоћеш.]
15* наша прерада постојећег тропара из руских извора, и превод на србски 15. јанура 2019. г.
14
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ }:

П

овелённое тaйнw пріeмъ во ўмЁ: * сhны сє1рбскіz воскрешaти, *
ўнывaющыz

дyшы

возбуждaти,

*

пропaдшыz

t

бeздны

и3зимaти, * заблyждшыz къ домHмъ приводи1ти: * kви1лсz є3си2 н0вый
прbр0къ * и3 печaльникъ р0да сeрбскагw, * бlжeнне стaрче ніканHре. [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже.
Поd: Премdрости сл0ва:

П

риснотекyщій

и3ст0чникъ,

и3

жив0тный,

*

и3сточazй

струS

бжcтвенный т0къ, * соглaснw восхвaлимъ блгdти просsще: * на

кjйждо бо дeнь и3сточaетъ и3сцэлє1ніz, * ћкw рёкъ течє1ніz показyzй
малёйшаz. * тёмже по д0лгу приступaюще съ люб0вію, * вёрнw
почерпeмъ t и3ст0чника неисчерпaемое здрaвіе, * вои1стинну безсмeртное,
њрошaющее вёрнw бlгочcти1выхъ с®цA: * ўстнaми возопіи1мъ: * ты2 є3си2
вёрныхъ ўтэшeніе.
Полmелeй. Величaніе [Зорaстово]:
тS, * прпdбне стaрче ніканHре, * и3
Ўбlжaемъ
твою2: * р0да сeрбскагw попечи1телю, * и3
и3змири1телю.

чтeмъ с™yю пaмzть
враждyющыz брaтіи

[И#ли2: џбщее прпdбному.]
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7:

П

рпdбне џ§е, є3ђліа послyшателю, * на приглашeніе гDне вс‰ њстaвилъ
є3си2, * и3 въ г0ру с™yю пришeлъ є3си2: * въ постЁ, бдёніи и3 мlтвэ

пребывaz, * смирeніемъ и3 люб0вію ўкраси1лсz є3си2, * и3 похвалA монaшества
kви1лсz є3си2: * тёмже моли1сz њ нaсъ * съ люб0вію почитaющихъ с™yю
пaмzть твою2.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже:
кw и3ст0чникъ њсщ7eніz * ковчeгъ же всезлатhй * бжcтвеннымъ

Ћд¦омъ

њзарsемь, * молю2 и3 припaдаю: * стrтeмъ прeданную и3

nкаsнную * мою2 дyшу просвэти2, вLчце, * и3збавлsющи мS г0рькагw
мучи1тельства бэс0вскагw, * и3 пyть мнЁ сп7сeніz подаю1щи непреткновeненъ.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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По 2. стихословљу: сједален, глас 8:
аповеђено тајно примив(ши) у ум: * да синове Србске
васкрсаваш, * успаване душе будиш, * пропале из понора
вадиш, * залутале домовима приводиш; * показао си се нови пророк *
и печалник [на]рода Србског, * блажени старче Никаноре. [Два пута.]

З

Слава ... и сада ... Живоносног источника, глас исти.
Подобан: Реч премудрости ...
ечно текући и животни Источник, * који истаче Божански
[по]ток струја, * сложно усхвалимо, благодат(и) просећ(и); * јер
сваког дана источава исцелењā, * речне токове показујућ(и) као
незнатне. * Стога, по дугу приступајућ(и) [с] љубављу, * верно
поцрпимо од Источника неисцрпно здравље, * истиниту
безсмртно[ст], која орошава [право]верно побожних срца, * [и]
уснама [Јој] узвикнимо: * Ти си утеха верних.

В

Полијелеј. Величање [Зорастово]:
лаженим те зовемо, * преподобни старче Никаноре, * и
поштујемо свети (с)помен твој; * [на]рода србског брижниче, *
и завађене браће измиритељу.
[Или: опште преподобном.]

Б

Псал(а)м изабрани: Стрпљиво очекивах Господа ...*16
По Полијелеју: сједален, глас 4:
реподобни оче, Јеванђеља послушниче, * на позив Господњи
све си оставио * и на Гору Свету (си) дошао; * у посту, бдењу и
молитви пребивајућ(и), * смирењем и љубављу си се украсио, * и
похвала монаштва (си) се показао; * стога се моли за нас * који с
љубављу поштујемо свети спомен твој.
[Два пута.]

П

Слава ... и сада ... Живоносног источника, глас исти:
ао Источнику освећења * и ковчегу свезлатном * Божанским
Духом озареном, * молим [Ти се] и припадам: * Страстима
предану и јадну * моју душу просвет(л)и, Владичице, * [од] горког
мучења демонског ме избављајућ(и), * и пут ми спасења без
спотицања (по)дајућ(и).

К

* Пс. 39,2.

16

Мцcа їyліа, въ к7и-й [феvруaріа, въ f7i-й] дeнь

~ 19 ~

Тaже: степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЧCтнA пред8 гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Всsкое дыхaніе:
С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло м7г.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ є7 [Лaзарева]:

П

рпdбне џ§е, не дaлъ є3си2 снA nчи1ма твои1ма, * д0ндеже t тэлeсныхъ
стrтeй њчи1стилсz є3си2, * нижE пок0z тэлеси2 твоемY, * д0ндеже

вёчнымъ сн0мъ ўснyлъ є3си2: * тэлє1сныz бо си6лы преwбрази1лъ є3си2 * и3 съ
д¦0вными соедини1лъ є3си2 * да бы2 сeрбскою землeю ћкw ґпcлъ ходи1лъ, * лю1ди
бGоaлчущыz ўкрэплsлъ, * t сeлэхъ ѓлчбы въ жи6тницы пребог†тыz
вводи1лъ, * и3 хлёбомъ жи1зни питaлъ, * ніканHре џ§е бGомyдре.
КанHны: живон0сному и3ст0чнику, и3 двA прпdбному.
КанHнъ живон0сному и3ст0чнику, на ѕ7, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе
[въ тропарёхъ]: Пресвzтaz, и3сточи2 нaмъ т0ки и3сцэлeніz.
[Творeніе:] Зорaстово.*17
Пёснь №. Їрм0съ:
Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри,
и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

П

рес™az

вLчце,

не

прeзри

менE

всеoкаsннаго,

*

дерзaющасz

пёсненнw прослaвити тS, чудeсъ и3ст0чника: * но, дaруй ми2 сл0во

бlготeчно[е] ко твоемY пёнію.

Р

aдуйсz nбhчно[е], тебЁ прин0симъ, бGоoтрокови1це, * со ѓгGлы и3
чlвёки соглaснw вопію1ще: * рaдуйсz, всебlжeннаz, бGоwбрaдованнаz.

* састављен током Великог поста 2015. године, а 13. априла (на Светли понедељак) завршено
поновно прегледавање и минимално редиговање. За ову прилику минимално доредигован и у
неколико тропарā измењен ради украјања (упаривања) двојезичног акростиха.
17

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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Затим: Степена, 1. антифон 4-ог гласа.
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*18
Стих: Шта ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*19
Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 43.
По 50-том Псалму: стихира, глас 5 [Лазарева]:
реподобни оче, ниси дао сна очима својим, * док се од
телесних страсти ниси очистио; * нити одмора телу своме, *
док вечним сном ниси уснуо; * јер си телесне силе преобразио * и са
духовнима (си) сјединио * да би Србском земљом као апостол ходио,
* народ Богогладни окрепљивао, * са њива глади у житнице
пребогате уводио, * и Хлебом живота хранио, * Никаноре оче
богомудри.

П

Канони: Живоносном Источнику, и два преподобном.
Канон Живоносном Источнику, на 6, глас 4, коме је акростих
[у тропарима]: Пресвета, источи нам токове исцељења.
[Творење:] Зорастово.*20
Песма 1. Ирмос:
Отворићу уста своја, * и напуниће се Духа, * и реч ћу изнедрити
Царици Матери, * и показаћу се светло торжествујућ(и), * и опеваћу
радујућ(и) се Њена чуд(ес)а.*21
Припев: Пресвета Богородице, спаси нас!
ресвета Владичице, не презри мене свејадног, * који се
осмелих да песмом прославим Тебе, Источник чуд(ес)а; * но,
даруј ми реч добротечну за Твоје [о]певање.

П
Р

адуј се уобичајено, Т(еб)и приносимо, Богодев(ојч)ице, * са
анђелима и људима сложно кличућ(и): * Радуј се, Свеблажена,
Богообрадована.
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
20* превођење на србски започето 18. јануара 2019. г.
21* Ирмоси Благовештенског Канонâ према нашем преводу од 29. јануара 1994. г. уз минималну
до-редакцију.
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

vину клsтву разрэши1лъ є3си2, бGомLнче, * въ чcтую дв7у всели1выйсz:

Е$* и3 т0ки бlгод†тныz и3сточи1лъ є3си2 нaмъ, * њмывazй сквeрну дyшъ

и3 тэлeсъ нaшихъ.

[Припёвъ: Прпdбне џ§е ніканHре, моли2 бGа њ нaсъ.]*22

С

тaрецъ бlжeнный ніканHръ, проигyменъ хиландaрскій, * распалsемь
люб0вію къ тебЁ, ґfHнстэй и3гyменіи, * на как0встэмъ мет0сэ

воздви1же прекрaсный парaклисъ живон0сному и3ст0чнику твоемY.

В

0ды блгcвє1нныz и3 вс‰кіz болBзни и3сцэлsющыz, * и3сточи2 нaмъ,
вLчце, t твоегw2 цэльбон0снагw и3ст0чника, * молsщымсz и3

почерпaющымъ t негw2 со бlгоговёніемъ.
КанHнъ №-й прпdбному стaрцу ніканHру, на д7, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
НіканHра стaрца мyдраго поeмъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Н

іканHра, стaрца хиландaрскаго, * воспэвaти по достоsнію, хrтE
м0й, * сл0во ми2 незаз0рно дaруй.

стиннаго бGолю1бца и3 братолю1бца и4скреннzго, * стaрца и3 проигyмена

И$хиландaрскаго, ніканHра, * сE, ѓзъ худёйшій начинaю воспэвaти.

К

рaйнему

дости1глъ

є3си2

желaнію,

џ§е

прпdбне,

*

с®це

своE

п0двигомъ д0брымъ њчи1стивъ, * и3 добродётельми дyшу свою2

преукраси1въ.

З

аступлeніе

БGо®ченъ:
при1сное

њби6димымъ,

*

и3

ўповaніе

непрел0жное

скорбsщымъ є3си2, вLчце: * тёмъ моли2, t бёдъ и3збaвитисz

нaмъ.

* алтернативни припев за тропаре овог Канонâ у којима се помиње преп. старац Никанор.
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вину си клетву разрешио, Богомладенче, * у Чисту се Дјеву
уселив(ши); * и токове благодатне си нам источио, *
омивајућ(и) нечистоту душа и тел(ес)а наших.

Е

[Припев: Преподобни оче Никаноре, моли Бога за нас!]
тарац блажени Никанор, проигуман Хиландарски, * распаљен
љубављу према Теби, Атонској Игуманији, * на Каковском*23
метоху подиже прекрасни параклис Живоносном источнику Твоме.

С

оде благословене и свак[акв]е бол(ест)и исцељујуће, * источи,
Владичице, од Твог целбоносног Источника, * нама који се
молимо и црпимо од њега са побожношћу.

В

Канон 1. преподобном старцу Никанору, на 4, глас 6,
коме је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]:
Никанора старца мудрога појем[о].
А у Богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово.
Песма 1. Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
појмо победн[ич]ку песму.
иканора, старца Хиландарског, * да опевам како је достојно,
Христе мој, * реч ми незазорну даруј.

Н
И
К
З

стинског Богољубца и братољубца искреног, * старца и
проигумана Хиландарског, Никанора, * ево, ја најгори
почињем да опевам.
рајњој си достигао жељи, оче преподобни, * срце своје
подвигом добрим очистив(ши), * и врлинама душу своју
преукрасив(ши).
Богородичан:
аштита стална ојађенима, * и поуздање неизмењиво невољнима
(је)си, Владичице; * зато моли, да се од беда избавимо.

* метох Светогорског манастира Хиландара Мило-Арсеница, на имању Каково код Јерисоса, у
преддворју Свете Горе. По предању ово имање је добијено на дар од Турског великаша који је
захваљујући чудотворној Хиландарској лози преп. Симеона добио мушки пород. Параклис на
месту старе воденице подигнут је старањем преподобног старца и проигумана Никанора 1959.
године.
23
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КанHнъ в7-й прпdбному стaрцу ніканHру, н№ д7, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе: Свzтосaв[в]ію р0дъ нaшъ, ніканHре, приведи2.
[Творeніе: Лaзарево.]
Пёснь №. Їрм0съ:
ПохвалY бGови1децъ мwmсeй ї}лю предвозглашaетъ, * начинaетъ же
мRіaмъ прем{дрымъ женaмъ пёснь побёдную: * и3збaвителю бGу вси2
воспои1мъ.

С

тaрца горы2 ґfHнскіz, * и3 бGон0снаго наслёдника, ніканHра
всебlжeннаго, * монaшескими пHдвиги сосyдъ бжcтвA бhвшаго, *

блгcви1 мz, сл0ве, воспэвaти лэпопод0бнw.

В

sщше теплоты2 роди1тельскагw д0ма * пустhню с™ог0рскую и3 д0мъ
б9ій возлюби1лъ є3си2, * и3 мyдрый домострои1тель показaлсz є3си2, *

бlжeнне таи1нниче хrт0ва наслёдіz.

БGо®ченъ:

кw є4vу н0вую,*24 мRjю блгcвeнную, * вси2 р0ди похвaлимъ сердeчнw:

Ћ*

н0ваго бо чlвёка въ мjръ принеслA є4сть, * въ нeмже вси2

приведeніе ко nц7Y и4мамы.
Пёснь G. Їрм0съ:
Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себE
совокyпльшыz, дух0внw ўтверди2 въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ
слaвы спод0би.
зhку моемY мeдленному ћкw тр0сть скоропи1сца витjйствовати, *

Љи3

тебE, р0дъ чlвёческій возвеличи1вшую, дост0йнw величaти: *

дaруй, вLчце, бlготeчную гlг0ливость.

Т

во‰ мнHга[z] бlгодэ‰ніz [къ] р0ду чlвёческому * вит‡йскаz
ўстA недоумёютъ и3згlг0лати: * мh же, невBжды сyще, *

провэщaемъ ти2 є4же ѓгGльско[е]: * рaдуйсz, блгdтнаz.
[Припёвъ: Прпdбне џ§е ніканHре, моли2 бGа њ нaсъ.]
* у делу текста ред речи измењен због украјања акростиха.

24

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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Канон 2. преподобном старцу Никанору, на 4, глас 6,
коме је акростих: Светосављу род наш, Никаноре, приведи.
[Творење: Лазарево.]
Песма 1. Ирмос:
Похвалу Боговидац Мојсеј Израиљу предоглашава, * а Марија(м)
[с] премудрим женама започиње песму победну: * Избавитељу Богу
сви запевајмо.
тараца Горе Атонске, * и богоносног наследника, Никанора
свеблаженог; * који је монашким подвизима сасуд Божанства
постао, * благослови ме, Логосе, да опевам љепоподобно.

С

ише од топлоте родитељског дома * пустињу си Светогорску и
дом Божији заволео, * и мудри домоуправитељ (си) се
показао, * блажени поверениче Христовог наслеђа.
Богородичан:

В

ву нову, Марију Благословену, * сви нараштаји похвалимо
срдачно; * јер је Новог Човека у свет донела, * у Коме сви
приступ ка Оцу имамо.*25

Е

Песма 3. Ирмос:
Твоје песмословце, Богородице, * живи и (из)обилни Источниче, *
збор пред Тобом с(а)купљених духовно утврди, * и у божанској
Твојој слави * венаца славе удостој.
да би језик мој спори као писаљка брзописца красноречио, * и
Тебе, која род људски узвелича, достојно величао;*26 * даруј
[ми], Владичице, благотечну речитост.

Е

воја многа доброчинствапрема [према] роду људском *
беседничка уста су у недоумици како да искажу; * а ми,
незналице будућ(и), * проговарамо Ти оно анђелско: * Радуј се,
Благодатна!

Т

[Припев: Преподобни оче Никаноре, моли Бога за нас!]*27
* ср. Еф. 2,18.
* део текста измењен због украјања акростиха.
27* алтернативни припев за тропаре овог Канонâ у којима се помиње преп. старац Никанор.
25
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

fHнскагw

стaрца

Ґ[вос]поминaюще,

ніканHра

*

мlтвенника

хиландaрца
њ

нaсъ

бlжeнную
того2

пaмzть

предлагaемъ,

*

ўмолsюще приснобlжeнную и3 преблгcвeнную.
зыковрє1діz х{льнаz, на тS, гпcжE, воздвиз†ющаzсz, * ћкw водA

Љнепостоsнна[z]

мимотекyтъ: * и3 вси2 врази2 и3сповёдающихъ тS,

и4стинную бцdу, * ћкw дhмъ и3счeзнутъ.
ст0чнику твоемY [съ] вёрою притекaемъ, всемлcтиваz, * и3 t негw2

И#в0ду

врачeбную

бlгонадeжднw

почерпaемъ,

*

и3

и3сцэлeній

и3зo
8 би1льныхъ сподоблsемсz.
В&-й. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.
fHнское

воспитaніе

и3

сeрбское

прозzбeніе,

*

nбо‰

на

тебЁ

ҐбGолёпнw преудиви1стасz, * и3 рaдость вселeннэй њ тебЁ сотвори1ста.

Н

бcному n§еству непрестaннw џкомъ души2 взирaz, * њ земнёмъ
непрестaнное попечeніе и3мёлъ є3си2, * мlтвенное воздыхaніе и3

колэнопреклонeніе.
рyжіемъ постA и3 мlтвы дyшу твою2 њгради1лъ є3си2, * и3 тёми

Nћкw

крил0ма безстрaстіz, * на высотY бGовёдэніz возлетёлъ

є3си2.

БGо®ченъ:

дв7ы мRjи рождeйсz, хrтE б9е, * и3збaви мS t прегрэшeній

Tмн0гихъ, * и3 напрaви ко пристaнищу сп7сeніz, молю1сz.
Г&-й. Їрм0съ:

Прeжде зачaтіz чcтнaгw самуи1ла несомнённw бGу њбэщaвши, *
сщ7енномaти ѓнна нhнэ, рaдующисz, поeтъ съ нaми: * ўтверди1сz въ гDэ
с®це моE.

Т

риднeвное слaвное воскrніе дости1гнути нaмъ, * твои1ми мlтвами
и3змоли2 прославлsющымъ тS, бGомyдре: * и3 свётомъ воскrніz

њзари2 нaсъ, * да три1знище постA побёднw прeйдемъ.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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тонског старца Никанора Хиландарца блажени (с)помен
(с)помињућ(и), * [као] молтвеника за нас њега истичемо, *
умољавајућ(и) Присноблажену и Преблагословену.

А

хулна, која се на Тебе, Госпођо, подижу, * као вода
[Псовања
непостојана ће протећи; * и сви непријатељи оних који Те
исповедају, [као] истиниту Богородицу, * као дим ће ишчезнути.]*28
сточнику Твоме [с] вером притичемо, Свемилостива, * и од
Њега воду лековиту добронадежно црпимо, * и исцељењā
изобилних се удостојавамо.

И

Други. Ирмос:
Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања
Твога.
тонско васпитање и Србско изницање, * и једно и друго се на
теби богољепно преудиви(ше), * и радост васељени због тебе
причини(ше).

А
Н
О
О

ебеској отаџбини непрестано оком душе погледајућ(и), * за
земаљску си непрестану бригу имао, * молитвено уздисање и
коленопреклоњење.
ружјем поста и молитве душу своју си оградио, * и њима
као крилима безстрашћа, * на висину Бого[по]знања си
узлетео.
Богородичан:
д Дјеве Марије рођени, Христе Боже, * избави ме од сагрешења
многих, * и упути ка пристаништу спасења, молим се.
Трећи. Ирмос:

Пре зачећа часног Самуила без сумње Богу обећавши, * свештена
мати Ана сада, радујућ(и) се, пева са нама: * Утврди се у Господу
срце моје.
ридневно славно Васкрсење да достигнемо, * својим молитвама
измоли прослављачима својим, богомудри; * и светлошћу
васкрсења озари нас, * да поприште поста победно пређемо.

Т

* овај тропар је сувишан за акростих на србском.
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! г0рнzгw їеrли1ма жи1тель * и3 торжествA сегw2 торжeственникъ, *

Qзи1ждz

на земли2, на нб7си2 строsше: * н0выхъ днeй бGон0сецъ,

бlжeнный ніканHръ.

С

лaнцы, хайдyчица и3 ромaнійскаz сок0лица, со мет0сэмъ въ нjшэ, *
свидётельствуютъ дэлA трудолю1біz твоегw2: * и3мёютъ бо тS ћкw

бlгохвалeніе, * и3 твои1ми мlтвами ўтверждaютсz њ гDэ.

БGо®ченъ:

гGльскіz гHрніz си6лы превозшлA є3си2, дв7о чcтаz, * ћкw во ўтр0бу

Ѓвоспріsти

всёхъ гDа спод0биласz є3си2: * того2 моли2 t смeрти

и3збaвити дyшы нaшz.
Кондaкъ и4нъ, глaсъ } [Лaзаревъ]:

Л

юб0вь ко n§еству бGостремsщею kви1вый, * t хиландaрz къ немY
возврати1лсz є3си2, * во и3скушeніихъ лю1ди сво‰ њбрётъ: * п0двигъ

вёры ўмн0жилъ є3си2, * вeлій трyдъ приложи1въ: * сегw2 рaди бlгодaрнw ти2
поeмъ: * рaдуйсz, џ§е нaшъ ніканHре, * стaрче бGоизбрaнный.

Јкосъ:

Г

Dи, к0ль вeліz слaва твоS, * промысли1телю и3 тв0рче нaшъ, * сe бо
±же по їкHнэ твоeй создaлъ є3си2, под0біе и3сп0лниша. * днeсь ћкw

н0вое сlнце возсіS пaмzть с™aгw твоегw2, * прпdбнагw ти2 ніканHра, * и3
вс‰ ны2 взывaетъ, * взыгрaюще с®цемъ рaдостію и3сп0лненнымъ, * тебE
величaти и3 тебE њжидaти: * вёмъ бо ћкw ты2 бyдеши всsчєскаz во
всёхъ, * ћкw нhнэ во прпdбныхъ свои1хъ є3си2, * и3 ніканHръ, стaрецъ
бGоизбрaнный, * въ тебЁ, чlвэколю1бче.
Сэдaленъ, глaсъ G [Лaзаревъ]:

В

мэнszсz ни1щимъ и3 стaрость пренебрeгъ, * трeбwваніz же цRкве
ўви1дэвъ, * пошeлъ є3си2 въ дaльнюю ґvстрaлію: * t неsже гDь тS

призвA себЁ въ недёлю правослaвіz, * ю4же вёчнw слaвиши ћкw побёду
цRкве хrт0вы.
Слaва, глaсъ д7 [Зорaстовъ]:

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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горњег Јерусалима становник * и славља овог слављеник, *
О,зидајућ(и)
на земљи, на небу изграђиваше; * нових дана
богоносац, блажени Никанор.
ланци,*29 Хајдучица*30 и Романијска Соколица,*31 са метохом у
Нишу, * сведоче дела трудољубља твога; * јер те имају као добру
похвалу, * и твојим се молитвама утврђују у Господу.
Богородичан:

С
А

нђелске горње силе си превазишла, Дјево Чиста, * јер да у
утробу примиш Господа свих си се удостојила; * Њега моли да
од смрти избави душе наше.
Кондак други, глас 8 [Лазарев]:
убав ка отаџбини богостремећом показавши, * из Хиландара
си јој се вратио, * у искушењима људе своје нашавши; * подвиг
вере си умножио, * велики труд додавши; * ради чега ти захвално
певамо: * Радуј се, оче наш Никаноре, * старче богоизабрани. Икос:

Љ

осподе, како је велика слава Твоја, * Промислитељу и Творче
наш, * јер, ево, они које си по икони својој саздао, подобије
испунише. * Данас као ново сунце засија успомена светог Твога, *
преподобног Ти Никанора, * и све нас призива * да, узигравајућ(и)
срцем радошћу испуњеним, * Тебе величамо и Тебе ишчекујемо; *
јер знамо да ћеш Ти бити све у свему,*32 * као што си сада у
преподобнима Својим, * и Никанор, старац богоизабрани, * у Теби,
Човекољупче.

Г

Сједален, глас 3 [Лазарев]:
матрајућ(и) се ништ(авн)им и старост занемаривши, * а
потребе Цркве увидевши, * пошао си у далеку Аустралију; * из
које те Господ себи призва у недељу Православља, * коју вечно
славиш као победу Цркве Христове.

С

Слава ... глас 4 [Зорастов]:
* Хиландарски метох – манастир Св. архиђакона Стефана у селу Сланцима код Београда.
* Хиландарски метох – манастир Св. арханђелā (преп. Рафаила Банатског) у селу Хајдучица код
Пландишта, Банатска епархија.
31* Хиландарски метох – манастир Св. великомуч. Георгија – Соколица Романијска, код Сокоца
на Равној Романији, Република Србска, Дабро-босанска митрополија. Постоји још један
манастир такође на Равној Романији – Пресв. Богородице (храм св. равноап. Царева
Константина и Јелене), у селу Кнежина, код Сокоца на Равној Романији, Република Србска,
Зворничко-Тузланска епархија, око чијег оснивања се старац такође трудио.
32* 1. Кор. 15,28.
29
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~ 29 ~

Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

Р

0да сeрбскагw крёпка попечи1телz, * и3 хиландaрскіz лavры
бGомyдра строи1телz: * монaшествующихъ и3зрsдна њкорми1телz,

* и3 сп7с aющихсz бlга и3справи1телz: * земли2 сeрбскіz мlтвенника, * и3
горы2 ґfHнскіz воспи1танника, * ніканHра пребlжeннагw стaрца пaмzть
прaзднующе,

*

хrтA

мlтвами.

бGа

м0лимъ

*

поми1ловатисz

нaмъ,

тогw2

И# нhнэ, бGо®ченъ, тогHже, глaсъ т0йже:

Р

ождeнна пaче ўмA прeжде вBкъ t nц7A, * въ лёто пaче є3стествA
родилA є3си2, чcтаz, * и3 пaче сл0ва, дв7а пребылA є3си2.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, * во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ
пребжcтвенный, * нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: * слaва, хrтE, си1лэ
твоeй.

С

тrтнагw житіS моегw2 г0ресть, * и3 души2 моеS nкаsнныz печaль,
пребlгaz вLчце, * ўслади2 водaми и3зливaющымсz t и3ст0чника

млcрдіz твоегw2.

Т

воемY и3ст0чнику блгdтному приступaюще, * и3 бжcтвенныz слaдости
и3зo
8 би1льнw t негw2 напоsющесz, * во ўмилeніи взывaемъ: *

рaдуйсz, њбрaдованнаz.
бнищaвшымъ нaмъ дBлы бlги1ми, * сн7а твоего2 и3 гDа нaшего,

Њ[ў]моли2 дв7о, * tвeрсти сокрHвища бlгоутр0біz своегw2.

Ч

[Припёвъ: Прпdбне џ§е ніканHре, моли2 бGа њ нaсъ.]

удодёйственному и3ст0чнику твоемY, пречcтаz, * [вос]поминaюще
хиландaрскаго стaрца, ніканHра блгdтнаго, * и3 мы2, грёшніи, нhнэ

возн0симъ сокрушє1нна[z] с®цA.
ст0чнику кипsщему твоeю млcтію прибэгaемъ, * и3 [къ] тебЁ въ

И#ск0рбехъ и3 печaлехъ взывaемъ: * и3сточи2 нaмъ, пречcтаz, t богaтыхъ

щедр0тъ твои1хъ.

В&-й. Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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ода Србског моћног брижника, * и Хиландарске лавре
богомудрог
стројитеља;
*
монахујућих
изванредног
окрмитеља, * и спасавајућих се доброг исправитеља; * земље Србске
молитвеника, * и горе Атонске васпитаника, * Никанора
преблаженог старца (с)помен празнујућ(и), * Христа Бога молимо *
да нам се смилује, његовим молитвама.

Р

И сада ... Богородичан, истога, глас исти:

Р

ођеног изнад ума пре век(ов)а од Оца, * у времену си изнад
природе родила, Чиста, * и изнад речи, Дјева си остала.
Песма 4. Ирмос:

Седећ(и) у слави на престолу Божанства, * у Облаку лаком дође
Исус Надбожанствени, * и нескверном руком спасе оне који клучу: *
Слава, Христе, моћи Твојој!
трастног живљења мога горчину, * и душе моје јадне тугу,
преблага Владичице, * заслади водама које се изливају од
Источника милосрђа Твога.

С

воме Источнику благодатном приступајућ(и), * и Божанске
сладости се изобилно од њега напајајућ(и), * у умилењу
узвикујемо: * Радуј се, Обрадована.

Т
О

сиротелим нам делима добрим, * Сина Твога и Господа нашег,
[у]моли Дјево, * да отвори ризнице милосрђа Свога.

[Припев: Преподобни оче Никаноре, моли Бога за нас!]*33

удодејственом Источнику Твоме, Пречиста, * (с)помињућ(и)
Хиландарског старца, Никанора благодатног, * и ми, грешни,
сада узносимо скрушена срца.

Ч
И

сточнику који кипи Твојом милошћу прибегавамо, * и (к)
Теби у невољама и жалостима узвикујемо: * Источи нам,
Пречиста, од богатих милосрђа Твојих.
Други. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
* алтернативни припев за тропаре овог Канонâ у којима се помиње преп. старац Никанор.

33

Мцcа їyліа, въ к7и-й [феvруaріа, въ f7i-й] дeнь
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гGльскагw житіS желaz, бGон0сне џ§е, * мyжески въ брaнь дух0вную

Ѓвступи1лъ є3си2, * и3 ѕлок0зненнаго врaга д0блественнw попрaлъ є3си2.

С

тр†сти губи1тєльныz t с®ца твоегw2 б0дреннw tгонsлъ є3си2, * и3
блгdти бжcтвенныz чи1стое селeніе бhлъ є3си2: * нhнэ же къ

присносyщнэй жи1зни престaвилсz є3си2.

Т

револнeніе житeйское хотsщее тS потопи1ти, * мyжественнw
подвизazсz преплhлъ є3си2, * кораблeцъ души2 въ ти1хое пристaнище

хиландaрское привzзaвъ.

БGо®ченъ:

рхaгGльскую пёснь, є4же рaдуйсz, * тебЁ прин0симъ, бGоневёсто: *

Ґрaдуйсz, гDь съ тоб0ю, * и3 тоб0ю съ нaми бGъ.
Г&-й. Їрм0съ:

Слhша дрeвле ґввакyмъ, хrтE, чyдный тв0й слyхъ, * и3 стрaхомъ
взывaше: * t ю4га бGъ пріи1детъ, * и3 с™hй t горы2 приwсэнeнныz чaщи, *
сп7сти2 помазанныz. * слaва си1лэ твоeй, гDи.

В

aлэвскій предёлъ, и3мёzй ніколaа и3 їустjна ћкw величaйшую
похвалY, * стzжA и3 тебE, всебlжeнне, * и3 хвалsсz взывaетъ: *

слaва си1лэ твоeй, гDи.
мёzй люб0вь хrт0ву,*34 * є4юже горsше н0вый бGон0сецъ сілуaнъ, *

И#и3 тогw2 жaромъ распалsемь, прпdбне, * kви1лсz є3си2 прbр0къ любвE въ

хиландaрстэй nби1тели.

жики твои2 собирaютсz во хрaмэ, * є3г0же создaлъ є3си2 t џтчины

Ю$своеS

въ ди1вцэхъ,*35 * и3 со монaшескою nбители въ как0вэ

взывaютъ: * сохрани2 дaже пaки не пріи1деши, * б9е с™hй и3 си1льный, дэлA
трудA ніканHрова.

Р

aдость

твaри

БGо®ченъ:
принесE

ржcтво2

твоE,

бцdе

вLчце:

*

и3

мjрови

возвэсти1сz млcть вели1кагw бGа, * взывaюща t тьмы2 грэх0вныz

лю1ди сво‰.
* у делу текста измењен ред речи због украјања акростиха.
* у делу текста измењен ред речи због украјања акростиха.

34
35
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нђелског живљења желећ(и), богоносни оче, * мушки си у бој
духовни ступио, * и злу вештог врага (си) јуначно сатро.

А
С

трасти погубне од срца свога си бодр(ен)о одгонио, * и
благодати Божанске чисто (си) станиште био; * а сада си се у
вечн(опостојећ)и живот преселио.
риталасје животно које хоћ(аш)е да те потопи, * меже(сте)вно
се подвизавајућ(и) си препливао, * бродић душе у тихо
пристаниште Хиландарско привезав(ши).
Богородичан:

Т

рханђелску песму, оно Радуј се, * Теби приносимо, Богоневесто:
* Радуј се, Господ (је) с Тобом, * и Тобом (је) с нама Бог.

А

Трећи. Ирмос:
Слушаше некада Авакум, Христе, чудни Твој говор, * и са страхом
викаше: * Од југа ће Бог доћи, * и Светац из горе сеновитог шумарка
* да спасе помазане. * Слава сили Твојој, Господе.
аљевски крај, имајућ(и) Николаја и Јустина као највећу
похвалу, * стече и тебе, свеблажени, * и поносећ(и) се узвикује:
* Слава сили Твојој, Господе.

В

убав Христову имајућ(и), * којом гораше нови богоносац
Силуан, * и његовим жаром распаљен, преподобни, *
показао си се пророк љубави у Хиландарској обитељи.

Љ

храму, који си изградио од очевине своје у Дивцима,*36 *
сабирају се сродници твоји, * и са монашком обитељи у
Какову узвикују: * Сачувај док опет не дођеш, * Боже Свети и Силни,
дела труда Никаноровог.
Богородичан:

У

адост творевини донесе Пород Твој, Богородице Владичице; *
и свету се објави милост Великога Бога, * који дозива из таме
греховне народ свој.

Р

* Дивци код Ваљева, родно село старца Никанора.

36
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Пёснь є7. Їрм0съ:
Ўжас0шасz

всsчєскаz

њ

бжcтвеннэй

слaвэ

твоeй:

*

тh

бо

неискусобрaчнаz дв7о, * и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, * и3 родилA
є3си2 безлётнаго сн7а, * всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Н

евёсто, бGоизбрaннаz nтрокови1це, * скyдость словeсъ мои1хъ нап0й
водaми блгdтными и3ст0чника твоегw2, * да произнесY пёснь

дост0йную вели1чествіz твоегw2.
рхaгGльско[е] цэловaніе въ недоумёніи прин0симъ ти2, вLчце: *

Ґрaдуйсz,

nтрокови1це

бGоwбрaдованнаz:

*

рaдуйсz,

дв7и1це

неискусомyжнаz, бGа пл0тію р0ждшаz.

М

оегw2 с®ца њжесточeніе ўбlжи2, дв7и1це, * вод0ю и3стeкшею t
цэльбон0снагw и3ст0чника твоегw2, * и3 ўгаси2 лю1то[е] разжжeніе

стrтeй мои1хъ.

Т

0ки и3сцэлeніz nби1льнw донhнэ подаю1тсz, премлcтиваz, * въ
бэдaхъ и3 ск0рбехъ притекaющымъ * ко хрaму [и3ли2: їкHнэ]

живон0снагw и3ст0чника твоегw2.
бразъ бGом™ре чудотв0рный бlголёпнw почитaюще, * и3 и3ст0чнику

Џщедр0тъ

[съ] вёрою и3 ўповaніемъ притекaюще, * первоoбрaзнэй

поклонeніе прин0симъ.
В&-й. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.
гGлопdбнагw житіS добр0тами преукраси1всz, * и3зрsдною блгdтію

Ґстaрчества

возсіsлъ є3си2, * и3 бGомyдрw мнHгаz ч†да д¦Hвнаz

наставлsлъ є3си2.

Р

aдостію не t сегw2 мjра * с®цA срэтaющихъ тS и3сполнsлъ є3си2: * и3
дyшы ўнывaющихъ ко трезвeнію д¦0вному * поучeньми твои1ми

возбуждaлъ є3си2.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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Песма 5. Ирмос:
Ужасну се све и сва пред божанственом славом Твојом; * јер си Ти,
неискусобрачна, Дјево, * понела у утроби Бога над свима; * и родила
(си) безвременог Сина, * Ти која свима који Те опевају мир дајеш.
евјесто, Богоиз(а)брана Дев(ојч)ице, * оскудност речи мојих
напој водама благодатним Источника Твога, * да бих
произнео песму достојну величанства Твога.

Н

рханђелски поздрав у недоумици приносимо Ти, Владичице: *
Радуј се, Дев(ојч)ице Богообрадована; * радуј се, Дјевице
неискусомужна, која Бога телом роди.

А

ога срца окорелост ублажи, Дјевице, * водом истеклом од
целбоносног Источника Твога, * и угаси опако распаљење
страсти мојих.

М

окови исцељења се обилно до сада (по)дају, Премилостива, *
онима који у бедама и невољама притичу * (к) храму [или:
икони] Живоносног Источника Твога.

Т

браз Богоматере чудотворни благољепно поштујућ(и), * и
Источнику милосрђā [с] вером и [по]уздањем притичућ(и), *
Првообразној поклоњење приносимо.

О

Други. Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
Бога истинитог, * који дозива из мрака греховног.
нђелоподобног живота лепотама преукрасив(ши) се, *
изванредном благодаћу старчества си засијао, * и богомудро
(си) многа чеда духовна водио.

А

адошћу не од овог света * срца оних који те сретаху си
испуњавао; * и душе клонулих ка трезвености духовној *
поукама твојим (си) разбуђивао.

Р
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Цпри1снw предстои1ши, * и3 м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.

эломyдріемъ и3 кр0тостію, њдёzвсz, ніканHре прпdбне: * всёхъ цRю2
БGо®ченъ:

Сокруши2 вост†ніz вр†гъ лю1тыхъ, * ск0рw предвари2 и3 и3схити1 ны
њѕлоблeній и4хъ, * дв7о чcтаz, мlтвами твои1ми.
Г&-й. Їрм0съ:
Ћкw просвэщeніе нaше сhй, хrтE, * просвэти2 нaсъ, защи1тителю
жи1зни нaшеz, * и3 сохрани1 ны надёющыzсz на тS.
тлённэмъ не радёлъ є3си2, * но ћкw цвётъ сeльный преуспэвaлъ

Њи3 цвэтaлъ є3си2: * прецвэтaвъ же не и3зчезнyлъ є3си2, * въ цrтвіе бо

хrт0во престaвилсz є3си2.

ДніканHре: * и3 ўк0твивсz тaмw, * мjрови и3сплhлъ є4сть вэнeцъ
о неизслёдимыхъ глуби1нъ любвE б9іz, * мyдрw досzгнyлъ є3си2,

бlги1хъ дёлъ твои1хъ.

Н

0ги сво‰ въ ю4ности напрaвивъ къ стезsмъ горы2 с™hz, *
восходи1лъ є3си2 t си1лы въ си1лу, * и3 t слaвы въ слaву, вои1стинну

вёчную.

БGо®ченъ:

дова крёпость kви1сz непостоsнною, * t чрeва бо твоегw2 прошeдый

Ѓ*

и3 во глубины6 преисп0дніz сошeдый, * сн7ъ тв0й, пречcтаz, * t

и3стлёніz нaсъ свободи2.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е * совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGом™ре,
* пріиди1те, рукaми восплeщимъ, * t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

К

jй љзhкъ земнор0дныхъ [воз]м0жетъ дост0йнw ўкраси1ти *
красотY дв7ства твоегw2, бGоoтрокови1це, вопрошaемсz; * и3 тёмже

ти2 недоумёющесz зовeмъ nбhчно[е]: * рaдуйсz, дв7о чcтаz.
мyще вёрніи, и3ст0чникъ тв0й, бцdе, * ћкw прибёжище и3 врачeвство,

И#и3 и3сцэлeній сокр0вище, * скорбeй и3 болёзней всsкихъ и3збавлsемсz.

сцэлeній тS и3ст0чникъ показA, * во ўтр0бу твою2 всели1выйсz, *

И#м™и, дв7о чcтаz: * и3сцэли2 u5бо и3 тэлесE моегw2 неможeніе, молю1сz.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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и кротошћу, оденув(ши) се, Никаноре
Целомудр(ен)ошћу
преподобни; * пред Царем свих стално стојиш, * и молиш се за
душе наше.

Богородичан:

крши подизања непријатеља опаких, * (у)брзо предухитри и
истргни нас [од] злобљењā њихових, * Дјево чиста, молитвама
Твојим.

С

Трећи. Ирмос:
Ти Који си наше просвећење, Христе, * просвети нас, Заштитниче
живота нашега, * и сачувај нас који се надамо у Тебе.
пропадљивом ниси бринуо, * него си као цвет пољски успевао
и цветао; * али прецветавши ниси ишчезао, * јер си се у
Царство Христово преселио.

О

неистраживих дубина љубави Божије, * мудро си досегао,
ДоНиканоре;
* и усидривши се тамо, * свету је испливао венац
добрих дела твојих.
оге своје у младости упутивши стазама Горе Свете, * усходио си
из силе у силу, * и из славе у славу, заиста вечну. Богородичан:

Н
А

дова моћ показа се неодрживом, * јер из утробе Твоје
изишавши * и у дубине подземља сишавши, * Син Твој,
Пречиста, * од пропасти нас ослободи.
Песма 6. Ирмос:
Божанствено ово и свечасно * свршавајућ(и) празновање
Богоматере, богомудри, * ходите, рукама запљешћимо, * [и] од Ње
рођеног Бога [про]славимо.
ји језик на земљи рођених може достојно да украси *
красоту девства Твога, Богодев(ојч)ице, питамо се? * и стога
Ти у недоумици узвикујемо уобичајено: * Радуј се, Дјево чиста.

КО
ВЕ
И

рни, имајућ(и) Источник Твој, Богородице,*37 * као
прибежиште и лекарство, и исцељењā ризницу, * [од]
невоља и бол(ест)и свак[акв]их се избављамо.
сцељењā Источник[ом] Те показа, * Онај који се у утробу Твоју
усели(о), * Мати, Дјево чиста; * исцели стога и тела мога
немоћ, молим се.
* ред речи у делу текста измењен због украјања акростиха.
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С

корбeй нашє1ствіz смущaютъ с®це моE: * но, рaдость нетлённую
р0ждшаz, бGоневёсто, * њбрaдуй мS њблобызaніемъ чудотв0рнагw

џбраза [и3ст0чника] твоегw2.

ми1ра, хrтA, р0ждшаz, вLчце: * и3збaви t растлёній и3 вaрварскихъ
ЦRSнахождeній
* грaдъ нaшъ [и3ли2: вeсь нaшу, nби1тель нaшу],

чествyющій [и3ли2: чествyющую] чудотв0рный и3ст0чникъ [и3ли2: џбразъ] тв0й.
В&-й. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.
fHнскагw вeрта бGор0дична прекрaсное рукосаждeніе, * и3 сeрбскагw

Ґр0да

бlгоухaнное процвэтeніе, * ніканHра похвалsемъ, прпdбіемъ

всемY правослaвію возсіsвшаго.

М

ногоoбрaзнагw

пристрaстіz

въ

ю4ности

ўдали1всz,

*

въ

хиландaрстэй лavрэ страннолю1бнw водвори1лсz є3си2, * и3 въ нeй

монaшествующымъ џбразъ бhлъ є3си2.
мlтвенника р0ду сeрбскому, * и3 хиландaрстэй
Ўсeрдна
неусhпна, * въ послBднzz лBта проzви1 тz гDь.

Т

лavрэ стрaжа
БGо®ченъ:

об0ю, бGороди1тельнице, свётъ возсіS вселeннэй: * тh бо всёхъ
зижди1телz родилA є3си2, всечcтаz: * є3г0же моли2, даровaти нaмъ

вeлію млcть.
Г&-й. Їрм0съ:
Ћкw їHну прbр0ка, возведи2, хrтE б9е, * жив0тъ м0й t тли2, * вопію1
ти, чlвэколю1бче, * ћкw жи1знь ў тебE є4сть, * и3 нетлёніе и3 си1ла.

Ш

ат†ніz волкHвъ жeзлъ пaстырскій мyдрости твоеS разгнA,*38 * и3
къ жи1зни нетлённэй приведE * нaсъ, ч†да тво‰, ніканHре, * во

є4же вопи1ти хrт0вэ си1лэ.

Н

aмъ прибэгaющымъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, * и3справлeніе житіS
дaруй, џ§е бlгjй: * и3 t и3стлёніz нaсъ и3зведи2, * ћкw жи1зни

бжcтвенныz соo1бщникъ.
* у делу текста измењен ред речи због украјања акростиха.

38

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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рце моје смућују наиласци невоља; * но, Ти која роди Радост
непропад[љ]иву, Богоневјесто, * обрадуј ме целивањем
чудотворног образа [Источника] Твога.

С

мира, Христа, родив(ши), Владичице; * избави од
Цара
разарањā и варварских најезди * град наш [или: село наше,
обитељ нашу] који [или: које, која] поштује чудотворни Источник
[или: образ] Твој.
Други. Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.
тонског врта Богородич(и)ног прекрасни рукосад, * и Србског
[на]рода миомирисни процват, * Никанора похваљујемо,
преподобношћу свему Православљу засијалог.

А
М
У
Т

ноговидне пристрасности у младости удаљив(ши) се, * у
Хиландарској лаври си се странољубиво настанио, * и у њој
(си) монахујућима образ[ац] био.
срдног молитвеника [на]роду Србском, * и Хиландарској
лаври стражара неуспављивог, * у последња лета пројави те
Господ.
Богородичан:
обом, Богородитељко, светлост засија васељени; * јер си Ти
Створитеља свих родила, Свечиста; * Њега моли, да нам
дарује велику милост.
Трећи. Ирмос:
ао Јону пророка, изведи, Христе Боже, * живот мој из
трулежи, * вапијем ти, Човекољупче, * јер је у Теби живот, * и
нетрулежност и сила.

К
Ш
Н

тап пастирски мудрости твоје нападе вукова разагна, * и ка
животу нетрулежном приведе * нас, чеда твоја, Никаноре, *
да вапијемо Христовој сили.
ама који прибегавамо гробу моштију твојих, * исправљење
живљења даруј, оче добри; * и из трулежи нас изведи, * као
живота Божанског заједничар.
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стину трbчнагw бGа въ своб0дэ п0двига познaлъ є3си2, * и3 бжcтвенную

И$люб0вь

разумёлъ є3си2, * ћже t тли2 и3збавлsетъ ћкw їHна

вопію1щихъ.

К

БGо®ченъ:

от0рый вс‰ твори1тъ в0лею своeю, * въ твою2 восхотЁ всели1тисz
пречcтую ўтр0бу, бцdе вLчце: * препрослaвленный въ вели1цэмъ

совётэ своeмъ, * ћкw с™hй и3 ди1вный.
Кондaкъ, глaсъ G.
[Творeніе кЂръ їринeа [д0бріевича],

Р

бhвшагw є3пcкпа ґvстралійско-новозелaндскагw]:

aдуйсz днeсь н0вый хиландaре, * дaльнэйшій с™осaввскій монастhре,
* въ тебё бо прослaвисz проигyменъ хиландaрскій, * стaрецъ

ніканHръ, с™ог0рскій и3 ґvстралійско-новозелaндскій: * съ тоб0ю ликyетъ
всE правослaвіе nкеaніи, * мh же д¦Hвнаz ч†да стaрчєва соглaснw вопіeмъ
* бlгодaр[ствен]ными пёсньми творцY всегw2 мjра: * сп7сти2 нaсъ тогw2
n§ескими мlтвами.

Јкосъ:

мёz t рaнныz ю4ности вeліе желaніе къ равноaгGльному житію2, *

И#сeрбское

n§ество и3 д0мъ роди1телей њстaвилъ є3си2, * и3 ґfHна и3

хиландaрскіz лavры дости1гъ, * въ монaшескую ри1зу њблeклсz є3си2, бlжeнне:
* и3мёz же вeлію люб0вь къ р0ду своемY сeрбскому, * и3 желaz сп7сeніz
лю1демъ є3гw2 * и3 њбновлeніz держaвэ єгw2, * пaки въ пHзднzz лBта сво‰,
ѓки нёкій мwmсeй н0вый, * на земли2 сeрбстэй и3 междY брaтіею своeю
њбрёлсz є3си2. * сегw2 рaди, сицєвaz ти2 взывaемъ: Рaдуйсz, t ю4ности
твоеS вeсь гDеви tдaвыйсz: * рaдуйсz, монaшескагw житіS возжелёвый. *
рaдуйсz, n§ество твоE њстaвивый: * рaдуйсz, въ горЁ ґfHнстэй
всели1выйсz. * рaдуйсz, вс‰ врeмєннаz ћкw сyєтнаz tложи1вый: * рaдуйсz,
пл0ть воздержaніемъ дyху покори1вый. * рaдуйсz, къ бGомhслію ўм0мъ
впери1выйсz: * рaдуйсz, къ братолю1бію с®цемъ приклони1выйсz. * рaдуйсz,
зaпwвэди гDнz б0дрw и3сп0лнивый: * рaдуйсz, бGа и3 св0й р0дъ ћкоже
подобaетъ возлюби1вый. * рaдуйсz, земли2 ґvстрaлійскіz и3 nкеaнійскіz н0вое
њсщ7eніе: * рaдуйсz, ново-хиландaрскіz nби1тели прославлeніе.
Рaдуйсz, стaрче ніканHре, р0да сeрбскагw въ рaспрэхъ и3змирeніе.

Лю1діе:

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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стину Тројичног Бога у слободи подвига си спознао, * и
Божанску љубав разумео, * која из пропасти избавља оне који
као Јона вапију.
Богородичан:
оји све чини вољом Својом, * у Твоју зажеле да се настани
пречисту утробу, Богородице Владичице; * Препрослављени у
великом савету Свом, * као Свети и Дивни.
Кондак, глас 3.
[Творење г. Иринеја (Добријевића),
бившег еп. Аустралијско-Новозеландског]:*39
адуј се данас Нови Хиландаре,*40 * најудаљенији Светосавски
манастире, * јер у теби се прослави про-игуман Хиландарски, *
старац Никанор, Светогорски и Аустралијско-Новозеландски. * С
тобом ликује све Православље Океаније, * а ми духовна деца
старчева сложно кличемо * захвалним песмама Творцу свега света: *
да нас спасе његовим очинским молитивама.
Икос:
мајућ(и) од ране младости велику жељу за равноанђелским
животом, * Србску отаџбину и дом родитељā си оставио, * и до
Атона и Хиландарске лавре стигав(ши), * у монашку ризу си се
обукао, блажени; * а имајућ(и) велику љубав према [на]роду своме
Србском, * и желећ(и) спасење људима његовим * и обновљење
држави његовој, * опет си се у позна лета своја, као неки Мојсеј нови, *
на земљи Србској и међу браћом својом обрео. * Тога ради, овако ти
узвикујемо: * Радуј се, јер си се од младости своје сав Господу предао; *
радуј се, јер си монашко живљење зажелео. * Радуј се, јер си отаџбину
своју оставио; * радуј се, јер си се на гори Атонској населио. * Радуј се,
јер си све [при]времено као сујетно одбацио; * радуј се, јер си тело
уздржањем духу покорио. * Радуј се, јер си ка Бого(раз)мишљ(ањ)у
умом узлетео; * радуј се, јер си се (к) братољубљу срцем приклонио. *
Радуј се, јер си заповести Господње бодро испуњавао; * радуј се, јер си
Бога и свој [на]род како приличи љубио. * Радуј се, земље
Аустралијске и Океанијске ново [п]освећење; * радуј се, Новохиландарске обитељи прослављење.
Народ:
Радуј се, старче Никаноре, народа Србског у распрама измирење.

И
К
Р

И

* наша незнатна прерада и превод на цсл кондака, који је на србском језику саставио г. Иринеј
(Добријевић) у време када је био еп. Аустралијско-Новозеландски. [Певати у митрополији
Аутралијско-Новозеландској.]
40* манастир св. Саве у Илајну, Аустралија.
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

Сmнаxaрь.*41
Мцcа феvруaріа, въ f7i-й [и3ли2: їyліа, въ к7и-й] дeнь, пaмzть совершaемъ прпdбнагw и3
бGон0снагw стaрца и3 nц7A нaшегw ніканHра (сaввича), ґрхімандрjта и3 проигyмена с™hz
цrкіz лavры хиландaрz, во с™ёй горЁ ґfHнстэй.
Стjхъ: Со с™hмъ сaввою и3 ґfHнскими nц7ы6 ликyй во вёки,
достохвaльный џ§е [нaсъ] недост0йныхъ ч†дъ [твои1хъ].

С

eй прпdбный и3 бGон0сный nц7ъ нaшъ ніканHръ, пл0тское n§ество и3мёzше
бlгор0дную зeмлю сeрбскую, t неsже прозzбE ћкw нёкаz чудeснаz tрaсль, во
є4же бhти є3мY д¦0внw пресаждeнну во блгcвeннэмъ вeртэ бGом™ре, и3 тaкw
показaтисz прекрaсну въ сынёхъ сeрбскихъ, и3 д¦он0сну во nц7ёхъ ґfHнскихъ.
рождeнъ бЁ лёта ¤ац7в-гw въ ди1вцэхъ бли1зъ вaлэва, въ сёмени сaввича. въ кє7-

ому лёту пэшешeствуетъ на с™оимeнную г0ру, бhвъ тaкw мн0гихъ бGорачи1тельныхъ
дyшъ, ћкоже ю4наго рaстка нeманича, д¦0вный возслёдователь. во с™ёй цrтэй лavрэ
прпdбныхъ nтє1цъ нaшихъ сmмеHна и3 сaввы, џнъ преспэвaше въ добродётели и3 п0двизэ,
тaкw да брaтіz мн0гажды хотsше є3го2 постaвити во и3гyмена, є4же џнъ не восхотЁ
пріsти и3зъ смирeніz, вмэнsz прес™yю бцdу и3гyменіею хиландaрскою: и3збрaнъ бЁ въ
є3пjтропа и3 д¦0вника монастырS хиландaра, пaче же и3 пр0т[ос]а всеS грaдины бGом™рни.
є3гw2 не мaлый блгdтно-подви1жническій џпытъ и3 и3зрsднw попечeніе въ бGоввёрєннымъ
є3мY д0лжностємъ, вчини1ша є3го2 въ знамени1тыхъ стaрцєвъ и3 подви1жникwвъ сeрбскіz
д¦0вности, t хиландaра чрeзъ сє1рбскіz зeмли, всE до ґмeрики и3 ґvстрaліи. нарочи1тое
стaрчево

призвaніе

бЁ

д¦0внw

помощи2

своемY

р0ду,

њбрётшусz

полови1нною

прошeдшагw вёка въ вели1цэй д¦0внэй ѓлчбэ. стaрецъ ніканHръ тогдA, и3 по сyху
путешeствуz и3 по м0рю и3 воздyху пловS, сeрбскому р0ду въ n§ествіи и3 разсёzніи
приношaше ми1ръ б9ій, блгcвeніе бцdы и3 с™aгw сaввы, свидёніе цRк0внагw є3ди1нства и3
брaтскіz любвE. є3гw2 с™осaввскій п0двигъ њсуществовaсz и3 въ здaніи цRкве въ ди1вцэхъ,
хиландaрскагw мет0ха въ как0вэ и3 є3щE на нёколицэхъ мёстэхъ въ сeрбіи, ћкоже и3 въ
защи1тэ хиландaрскагw д¦0внагw наслёдіz. на послёднэмъ t є3гw2 міссіонeрскихъ
путешeствій д7-гw мaрта ¤ац7ч-гw г0да въ недёлю правослaвіz, t ґvстрaліи гDь къ себЁ
призвA своего2 бlгaго и3 вёрнаго рабA, бlжeннаго стaрца ніканHра, всели1въ є3го2 въ
возлю1бленныхъ [є3мY] с™hхъ прeдкwвъ. сохранeнъ є4сть въ монастырЁ с™aгw сaввы въ
и3лaйнэ,

въ

дaльнэй

ґvстрaліи,

бhвъ

тaкw

пeрвый

правослaвный

и3

с™ог0рскій

подви1жникъ сегw2 контінeнта.
Тогw2 с™hми и3 бGоуг0дными мlтвами, гDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, поми1луй и3 сп7си2
нaсъ. Ґми1нь.
* Зор.А.Ст-ов превод на цсл. завршен 2. јула 2019. г.; доредигован 7. окт. 2019. г.
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Синаксар.*42
Месеца фебруара, у 19 [или: јула, у 28]. дан спомен вршимо преподобног
и богоносног старца и оца нашег Никанора (Савића), архимандрита и
проигумана свете царске лавре Хиландара, на Светој Гори Атонској.
Стих: Са светим Савом и Атонским оцима ликуј у векове,
достојни хвале оче [нас] недостојних чеда [твојих].
вај преподобни и богоносни отац наш Никанор, за телесну
отаџбину имаше благородну земљу Србску, из које изниче као нека
чудесна младица, да би био духовно пресађен у благословеном врту
Богомајке, и тако се показао прекрасан међу синовима Србским, и
духоносан међу оцима Атонским. Рођен би 1902. године у Дивцима
код Ваљева, у породици Савића. У двадесетпетој години пешице одлази
на Светоимениту Гору, поставши тако многих богочежњивих душа, попут
младог Растка Немањића, духовни следбеник. У светој царској лаври
преподобних отаца наших Симеона и Саве, он брзо напредоваше у
врлини и подвигу, тако да је братија више пута хтела да га постави за
игумана, што он није хтео да прихвати из смирења, сматрајући Пресвету
Богородицу за Хиландарску игуманију; биран је за епитропа и духовника
манастира, као и за прот(ос)а целе градине Богоматерине. Његово не
мало благодатно-подвижничко искуство и изврсно старање на
богоповереним му дужностима, сврстали су га у знамените старце и
подвижнике србске духовности, од Хиландара преко србских земаља, све
до Америке и Аустралије. Нарочито старчево призвање било је да
духовно помогне своме народу, који се половином прошлог века нашао у
тешкој духовној глади. Старац Никанор је тада, и копном путујући и
морем и ваздухом пловећи, србском народу у отаџбини и расејању
доносио мир Божији, благослов Богородице и светог Саве, сведочење
црквеног јединства и братску љубав. Његов светосавски подвиг оличен је и
у градњи цркве у Дивцима, Хиландарског метоха у Какову и на још
неколико места у Србији, као и заштити Хиландарског духовног наслеђа.
На последњем од његових мисионарских путовања, 4. марта 1990. године
у Недељу Православља, из Аустралије је Господ себи призвао свог доброг
и верног слугу, блаженог старца Никанора, настанивши га међу вољене
[му] свете претке. Сахрањен је у манастиру светог Саве у Илајну, у далекој
Аустралији, поставши тако први православни и светогорски подвижник
овог континента.
Његовим светим и богоугодним молитвама, Господе Исусе Христе,
Сине Божији, помилуј и спаси нас. Амин.

О

* састав Лазарев, минимална допуна и прерада Зор.А.Ст-ова.
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшаго, * но џгненное
прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: * препётый nц7є1въ гDь и3
бGъ, блгcвeнъ є3си2.
здzй

на

херувjмэхъ,

Э$бGоoтрокови1цы,

*

*

є4йже

сE
ѓгGли

всели1сz

во

воспэвaютъ

ўтр0бу

чcтыz

бlговёстно[е]:

*

рaдуйсz, дв7о њбрaдованнаz, съ тоб0ю гDь.

Л

ю1тэ потоплsему бyрею ск0рбныхъ њбстоsній, * и3збaвительную
простри1 ми рyку, вLчце, * возводsщи мS t глубины2 мои1хъ

поползновeній.
дA и3збaвлюсz врaжіихъ собл†знъ, молю1сz: * бlгоутр0біz водaми

Е#нап0й

жaждущую дyшу мою2, * є3ди1на и3сточи1вшаz и3ст0чникъ

жи1зни, хrтA гDа.

Н

и1ва [ѓзъ] є4смь ненаводнeннаz и3 вeртъ запустeнъ, * и3сточи1 ми
бlгод†тныz в0ды t и3ст0чника твоегw2, пребlжeннаz nтрокови1це:

* да и4ми напои1всz пи1во новожив0тіz предвкушY.
aкwвлю тS лёствицу прbр0цы проwбразовaша, * nц7ы2 сyщую бцdу

Їи3сповёдаша:

* мh же, [њ]скyдніи, по могyществу, пёсненнw тS

величaемъ.

В&-й. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Дџ§е

є1мwнскіz кHзни пощeніемъ и3зрsднымъ * вс‰ ўпраздни1лъ є3си2,
препdбне: * и3 безплHтнымъ равностоsтеленъ kви1лсz є3си2,

взывaz: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Р

aдостнw гDеви и3 бли6жнимъ служS, * въ п0двизэхъ днен0щныхъ
б0дрствуz, * въ домY прпdбныхъ сmмеHна и3 сaввы, бGобlжeнне, *

ћкw ќтварь прекрaснаz возсіsлъ є3си2, вопіS: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ
нaшихъ.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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Песма 7. Ирмос:
Не послужише творевини, богомудри, више него Створитељу; *
но претњу огњем мушки сатрв(ши), радоваху се појућ(и): *
Свеопевани Господе и Боже отаца, благословен (је)си.
во, онај који језди*43 на херувимима, * усели се у утробу чисте
Богодев(ојч)ице, * којој анђели (по)певају благовестно: * Радуј
се, Дјево обрадована, с Тобом [је] Господ.

Е

уто потапаном буром невољних напад(ај)а, * избавитељну ми
пружи руку, Владичице, * узводећ(и) ме из дубине мојих
посрнућā.

Љ
Е
Њ

да бих се избавио вражијих саблазни, молим се: * Водама
милосрђâ напој (о)жедн(ел)у душу моју, * Једина која источи
Источник живота, Христа Господа.
ива сам [ја] ненаводњена и врт запуштен, * источи ми
благодатне водē од Источника Твога, преблажена
Дев(ојч)ице; * да напојив(ши) се њима пиће Новог живота
предокусим.
Јаковљеву лествицу пророци Те прасликоваше, * оц(ев)и
[Као]
[као] истиниту Богородицу исповедаше, * а ми, оскудни, по
могућности, песмама Те величамо.]*44
Други. Ирмос:
Анђео учини да [усијана] пећ * ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [с]пали Хајдејце, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
препредености пошћењем изванредним * све си
Демонске
уништио, оче преподобни; * и безтелеснима равностоја(теља)н
си се јавио, узвикујућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца наших.
адосно Господу и ближњима служећ(и), * у подвизима
даноноћним бод(а)р(ств)ујућ(и), * у дому преподобних
Симеона и Саве, богоблажени, * као утвар прекрасна си засијао,
вапијућ(и): * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

Р

* ред речи у делу текста измењен због украјања акростиха.
* овај тропар је сувишан за акростих на србском.

43
44
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

vстрaлію

далечaйшую

Ґпромышлeніемъ

братолю1бнw

дости1глъ

є3си2,

* и3

б9іимъ

тaмw престaвилсz є3си2, * да мощьми2 свои1ми

зeмлю неизслёдованную њс™и1ши, * во є4же и3 є4й, блгcвeнною сyщи,
вопи1ти: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGо®ченъ:

рyжіемъ нaсъ грэхA ўsзвленныхъ, * пречcтаz бцdе, не прeзри: * но,

Nпосэщaй

нaсъ

при1снw

млcтію

твоeю,

*

во

є4же

и3

нaмъ,

поми1лwваннымъ сyще, взывaти тебЁ: * блгcвeна є3си2, м™и бGа nтє1цъ
нaшихъ.
Г&-й. Їрм0съ:
Ґвраaмстіи џтроцы въ пещи2 трbцу проwбрази1вше, * џгненный плaмень
на р0су преложи1ша, * и3 пою1ще вопіsху: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
гGлwвъ и3 монaхwвъ г0ру с™оимeнную преслaвнw ўкраси1лъ є3си2, џ§е,

Ѓ* и3 совершeнное горни1ло добродётелей показaлсz є3си2, поS: * блгcвeнъ

є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Н

ападє1ніz супостaтwвъ дух0вныхъ tвращaлъ є3си2, * и3 рос0ю мlтвъ
сверёпое возврёніе стrтeй ўгаси1лъ є3си2, * ћкоже и3 џблакъ

свидётелей подви1жникwвъ, nтє1цъ нaшихъ.
ќтра до вeчера въ п0тэ трудA раб0таz, * и3 н0щію въ мlтвэ

Tпребывaz, * гDеви принeслсz є3си2 всёмъ с®цемъ: * и3 напослёдокъ

п0двигомъ просвэщeніz возсіsлъ є3си2, * џ§е nтє1цъ нaшихъ.

Р

†ны

t

nрyжій

и3сцэли1тельнымъ

врагHвъ
мeлемомъ

ўповaющихъ
зацэли2,

*

на
и3

тS,

БGо®ченъ:
чcтаz,

душeвную

*

нeмощь

ўкрэпи2, блгcвeннаz.
Пёснь }. Їрм0съ:
Џтроки бlгочcти6выz въ пeщи ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть, * тогдA
ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, * вселeнную всю2 воздвизaетъ
пёти тебЁ: * гDа п0йте, дэлA, * и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.
зhкъ

всsкъ

земнор0дныхъ

ѓще

и3

недов0ленъ

[є4сть]

*

ко

Љи3згlг0ланію мн0жества чудeсъ твои1хъ, бGороди1тельнице: * мh же

ти2, со ѓгGломъ, пaки вопіeмъ: * рaдуйсz, дв7о всенепор0чнаz.
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даљену Аустралију*45 братољубиво си достигао, * и по Божијем
промислу тамо си се преставио, * да моштима својим земљу
неистражену [п]осветиш, * да би и она, благословеном будућ(и),
клицала: * Благословен (је)си, Боже отаца наших.
Богородичан:

О

ружјем греха нас рањене, * пречиста Богородице, не презри; *
но, посећуј нас стално милошћу Твојом, * да би Ти и ми,
помиловани будућ(и), узвикивали: * Благословена [је]си, Мати Бога
отаца наших.

О

Трећи. Ирмос:
Аврам(ов)ски младићи у пећи Тројицу прасликовавши, * огњени
пламен у росу претворише, * и певајућ(и), вапијаху: * Благословен
(је)си, Боже отаца наших.
нђелā и монахā Гору светоимену преславно си украсио, оче, *
и савршено огњиште врлина (си) се показао, певајућ(и): *
Благословен (је)си, Боже отаца наших.

А
Н
О
Р

асртаје противника духовних си одвраћао, * и росом молитава
свирепо кључање страсти (си) угасио, * као и облак сведока
подвижника, отаца наших.
д јутра до вечери у зноју труда радећ(и), * и ноћу у молитви
пребивајућ(и), * Господу си се принео свим срцем; * и најзад
подвигом просвећивања си засијао, * оче отаца наших. Богородичан:
ане од оружја непријатељā оних који се уздају у Тебе, Чиста, *
исцелитељским мелемом зацели, * и душевну немоћ укрепи,
Благословена.
Песма 8. Ирмос:
Младиће побожне у пећи, Пород Богородичин спасао је; * тада
[само] у праслици, а сада на делу, * васељену сву подиже да пева
Теби: * Господа појте дела, * и преузносите Га у све векове.
ко и ни један језик на земљи рођених није кадар * да изрекне
мноштво чуд(ес)а Твојих, Богородитељко; * но ми Ти, са
анђелом, опет вапи(је)мо: * Радуј се, Дјево свенепорочна.

А

* у делу текста на србском језику незнатно измењено због украјања акростиха.
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З

ри1ши, дв7о, моегw2 тэлесE недyгованіе, * и3 бэсHвъ лю1тыхъ
њбстоsніе: * но, и3сцэли1 мz припaдающа ти2 вод0ю цэлeбнагw

и3ст0чника твоегw2.
бразъ тв0й лобызaю, бцdе дв7о, * и3 в0ду чудодёйственную почерпaю,

Џи3 молю1тисz: * и3сцэли1 мz, чcтаz, t всsкихъ болёзней.

Р

ождeйсz t дв7ы неискусобрaчныz, хrтE б9е, * то‰ мlтвами t
прегрэшeній мн0гихъ и3збaви мS, * и3 настaви на стезю2 сп7сeніz,

молю1сz.
пcлwвъ ўдобрeніе и3 стrтотeрпцєвъ рaдованіе, бGоwбрaдованнаz, *

Ґњмрачeна

стrтьми2 плотски1ми, * слезaми покаsніz њмhй мS, да

пою1 тz.

В&-й. Їрм0съ:
И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, *
тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Г

Dню двоеди1ную зaповэдь всёмъ с®цемъ и3сполнsлъ є3си2: * вои1стинну
бGа самоtрицaтельнw возлюби1въ, * и3 братолю1біе преи1скреннw, џ§е,

њб8sвъ, * превозносS хrтA бGа во вс‰ вёки.
сщ7eніе земли2 ґvстрaлійстэй подадeсz, * прпdбне џ§е, твои1мъ

Њкратковрeменнымъ

пребывaніемъ,

*

и3

мощeй

твои1хъ

с™hхъ

положeніемъ: * сегw2 рaди превозн0ситъ хrтA гDа во вс‰ вёки.

П

росвэти1всz зарsми блгdтными, * вс‰ врeмєннаz пренебрeглъ є3си2,
свэтон0се: * и3 бGословeсными наставлeньми твои1ми наслаждaлъ

є3си2 * всёхъ превозносsщихъ хrтA цRS во вс‰ вёки.

В

БGо®ченъ:

Lчце, дв7о бцdе, покр0ве вёрныхъ, * предстaни и3 и3збaви ны2 t
врaжіихъ нападeній: * да хвалeбными пёсньми превозн0симъ тебE, *

и3 t тебE р0ждшагосz хrтA сп7са во вс‰ вёки.
Г&-й. Їрм0съ:
Пэсносл0вцы въ пeщи сп7сшаго дёти, * и3 громоплaменную прел0жшаго
на р0су, * хrтA бGа п0йте, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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агледаш, Дјево, мога тела боловање, * и демонā опаких
напад(ај); * но, исцели ме[не] који Ти припадам водом
целебног Источника Твога.

З
О
Р
А

браз Твој целивам, Богородице Дјево, * и воду чудодејствену
црпим, и молим Ти се: * Исцели ме, Чиста, од свак[акв]их
бол(ест)и.
ођени од Дјеве неискусобрачне, Христе Боже, * Њеним
молитвама од сагрешења многих ме избави, * и упути на стазу
спасења, молим се.
постолā
украшење
и
мукотрпитељā
радовање,
Богообрадована, * [п]омраченог страстима телесним, * сузама
покајања омиј ме, да Те певам.
Други. Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све век(ов)е.
осподњу двоједину заповест свим си срцем испуњавао: * уистину
Бога самоодречно љубив(ши), * и братољубље преискрено, оче,
пригрлив(ши), * преузносећ(и) Христа Бога у све векове.

Г
А
П

устралијској земљи освећење*46 (по)даде се, * преподобни оче,
твојим кратковременим борављењем, * и мошти(ју) твојих
светих полагањем; * тога ради преузноси Христа Господа у све векове.
росвет(л)ив(ши) се зракама благодатним, * све [при]времено
си пренебрегао, светлоносни; * и богословесним поукама
твојим наслађивао си * све који преузносе Христа Цара у све
векове.
Богородичан:
ладичице, Дјево Богородице, покрове верних, * заступи и
избави нас од вражјих напада(ја); * да хвалебним песмама
преузносимо Тебе, * и од Тебе рођенога Христа Спаса у све векове.

В

Трећи. Ирмос:
Онога Који је у пећи спасао младиће, * и громопламену [пећ]
изменио у орошену; * песмословци, Христа Бога певајте, * и
преузносите у све векове.
* у делу текста на србском језику незнатно измењен ред речи због украјања акростиха.
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ђльское сл0во ўслhшавъ, * и3 ћкw пл0днаz землS сёмz пріsвъ: *

Е#примёръ смирeніz бhлъ є3си2, * и3 недост0йнымъ раб0мъ творsщимъ

є4же д0лженъ [бЁ] вмэнsлсz є3си2.

П

рeжде врeмене рэки2 бGовёдэніz и3зліsлъ є3си2, * и3 слaву б9ію въ
тэлеси2 свидётельствовалъ є3си2: * прослaвленъ во хrт0вэ цrтвіи

бhлъ є3си2, * тёмже того2 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Р

aдуетсz пaмzти твоeй с™осaввскій р0дъ и3 взыгрaетъ, * и3 ћкw
д¦омъ дви1жими нб7опод0бни хрaмы и3 хиландaрстіи метHхи * предъ

хrт0мъ свидётельствуютъ п0двигъ тв0й.

БGо®ченъ:

стина сyщаz и3 неизречeннаz тоб0ю њб8zви1сz нaмъ, бGом™и, *

И$воплощeніемъ

њдёzннаz въ њдэsніе смeртно, * но пот0мъ

прослaвлено: * тaкw въ цRкви и4стина воз8wблистA.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Всsкъ

земнор0дный

да

взыгрaетсz

д¦омъ

просвэщaемь,

*

да

торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, * почитaющее сщ7eнное
торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: * рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, * чcтаz
приснодв7о.

С
Т

[Припёвъ: Прес™az, и3сточи2 нaмъ т0ки и3сцэлeніz.]

труsми в0дъ почерпaемыхъ t и3ст0чника твоегw2, * ўслади2,
бGоблгdтнаz, г0ресть с®ца моегw2, * да тS прославлsю рaдуzсz.
мочи1слєнныz болBзни и3сцэли2 во врeмz џно, * и3 nби1льнw
чудодёйствова и3ст0чникъ тв0й, пречcтаz: * нhнэ же, їкHнэ

твоeй [съ] вёрою прикасaющыzсz, и3сцэлeній сподоблsютсz.
здравлeніz тэлeснагw и3 и3сцэлeніz душeвнагw пр0симъ, * їкHнэ

Њтвоeй

покланsющесz, вLчце, животA и3ст0чнице, * и3 рaдуемсz њ

тебЁ, пребlгaz нaша застyпнице.

В

ётрwвъ бyрныхъ колебaній и3збaвитисz нaмъ, * моли2 сн7а твоего2 и3
бGа, дв7о чcтаz, * и3 всsкихъ согрэшeній и3 сквeрнъ њчи1ститисz.
бременє1ннымъ нaмъ тsжестію небрежeніz, * и3 валsющымсz въ

Њти1нэ

tпущeніz.

грэх0внэй, премлcтиваz вLчце, * и3сточи2 т0ки бжcтвеннагw

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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ванђелску реч послушавши, * и као плодна земља семе
примивши; * пример смирења си био, * и за недостојног слугу
који ради оно што је дужан*47 си се сматрао.

Е
П
Р
И

ре времена реке Бого(по)знања си изливао, * и славу Божију у
телу (си) сведочио; * прослављен у Христовом Царству (си)
био, * стога Њега преузносимо у све векове.
адује се спомену твом Светосавски род и узиграва, * и као
Духом покренути небослични храмови и Хиландарски метоси
* пред Христом сведоче подвиг твој.
Богородичан:
стина суштинска и неизрецива Тобом нам се објави,
Богомати, * оваплоћењем оденута у одело смртно, * но потом
прослављено; * тако у Цркви Истина заблиста.
Песма 9. Ирмос:
Свако на земљи рођен да се разигра Духом (пр)осветљаван, * и да
торжествује безтелесних умова природа, * поштујућ(и) свештено
торжество Богоматере, и да кличе: * Радуј се, свеблажена
Богородице, * чиста Приснодјево.
[Припев: Пресвета, источи нам токове исцељења!]
трујама вода поцрпљених од Источника Твога, * услади,
Богоблагодатна, горчину срца мога, * да Те прослављам
радујућ(и) се.

С
Т
О
В
О

ако бројне болести исцели у време оно, * и обилно
чудодејствова Источник Твој, Пречиста; * а сада, они који се
иконе Твоје [с] вером дотичу, исцељењā се удостојавају.
здрављења телесног и исцељења душевног просимо, * икони
Твојој поклањајућ(и) се, Владичице, Живота Источнице, * и
радујемо се због Тебе, преблага наша Заштитнице.
етрова бурних колебањā да се избавимо, * моли Сина Твога и
Бога, Дјево чиста, * и свак[акв]их сагрешења и нечистота да се
очистимо.
бремењеним нам тежином немара, * и поваљаним у глиб
греховни, премилостива Владичице, * источи токове
Божанског опроштења.
* ср. Лк. 17,10.
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В&-й. Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.
би1тєли тво‰ и3 вeсь р0дъ сeрбскій, * днeсь прaзднуютъ сщ7eнную

Nпaмzть

твою2, џ§е бGон0сне: * чествyюще тS вкyпэ со всёми

прпdбными * въ хиландaрстэй лavрэ въ п0двизэ просіsвшими.
диноглaснw

Е#nкеaнійское

днeсь
нб7о

ликовствyютъ
ю4жнымъ

пою1ще

кrт0мъ

прaзднствєннаz:

ўкрaшенное,

*

и3

*

землS

ґvстрaлійскаz твои1ми мощaми њсщ7eннаz, стaрче д¦он0сне.

М

олsсz непрестaннw и3 трyдъ къ трудY прилагaz, подви1жниче
хrтон0сне, * зeмлю сeрбскую всю2 нетрyднw проходи1лъ є3си2, * и3

лю1ди є3S въ правослaвіи ўтверждaлъ є3си2.

БGо®ченъ:

§скіz слaвы не tстyпль, * къ нaшей нищеты2 снизшeлъ є3си2, хrтE,

N*

вопл0щьсz t чcтыz дв7ы: * и3 вознeслъ є3си2 нaсъ къ бжcтвеннэй

слaвэ.

Г&-й. Їрм0съ:
ТебE ви1дэную двeрь їезекjилемъ прbр0комъ, * є4юже никт0же пр0йде, *
т0кмw бGъ є3ди1нъ, * бцdе дв7о, пёсньми почитaемъ.

В

ратA тёсна, въ писaній предвозвэщeннаz, * tверз0шасz тебЁ,
ніканHре, * и4миже никт0же г0рдостію житіS њб8sтъ пр0йде.

щE и4стэе спод0билсz є3си2 зрёти * їезекjилево видёніе слaвы

Е#б9іz:*

48

* во хrтЁ бGови1дче прослaвленный, џ§е прпdбный.

Двзывazй: * моли1сz њ нaсъ, џ§е бGон0сный.

ёвы[й] њмоф0ръ придержazй, * и3 на живон0сный и3ст0чникъ
БGо®ченъ:

нaсъ свётлую пaмzть пребlжeнныхъ nтє1цъ совершaющихъ, * вLчце

И#бцdе, вёчнагw торжествA спод0би: * тh бо є3си2 рaдость надeжду въ

бGа возлагaющихъ.

* у делу текста измењен ред речи због украјања акростиха.
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Други. Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови
анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама,
славимо [као] блажену.
битељи твоје и сав [на]род Србски, * данас празнују свештени
(с)помен твој, оче богоносни; * чествујућ(и) те заједно са свим
преподобнима * у Хиландарској лаври у подвигу просијалима.

О

дногласно данас ликују појућ(и) празничне [песме]: *
Океанијско небо јужним Крстом украшено, * и земља
Аустралијска твојим моштима [п]освећена, старче духоносни.

ЈЕ

лећ(и) се непрестано и труд на труд прилажућ(и),
подвижниче христоносни, * земљу си Србску сву
неуморно проходио, * и народ (си) њен у Православљу
утврђивао.
Богородичан:

МО

д Очеве славе не одступив(ши), * (к) нашој ништавности си се
спустио, Христе, * оваплотив(ши) се од Чисте Дјеве; * и узнео
(си) нас (к) Божанској слави.

О

Трећи. Ирмос:
Врата виђена од Језекиља пророка, * кроз која нико не прође, *
осим Једног Бога, * Богородице Дјево, Тебе песмама поштујемо.
рата тесна, у Писму наговештена, * отворише се теби, Никаноре,
* кроз која нико гордошћу живљења обузет не прође.

В
Е

зекиљево виђење славе Божије, * али још присније, удостојио
си се видети; * у Христу боговидче прослављени, оче
преподобни.
омофор придржавајућ(и), * и на Живоносни источник
Дјевин
позивајућ(и); * моли се за нас, оче богоносни.
Богородичан:
нас који светли спомен преблажених отаца вршимо, *
Владичице Богородице, вечног славља удостој; * јер си Ти
радост оних који наду у Бога полажу.

И
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Свэти1ленъ. [Б0шковъ.]
Поd: Жєны2 ўслhшите:

Р

0да сeрбскагw tрaсле бlгоухaннаz, * на с™ёй горЁ д¦0внw
процвётшаz, * и3 своE бlгоухaніе во всeмъ мjрэ и3зліsвшаz: *

расточє1нныz џвцы стaда хrт0ва ўмудрsющи, * и3 враждyющую брaтію
и3змирsющи: * не престaй молsсz, * прпdне џ§е ніканHре, свэтозaрне, * њ
нaсъ всесвётлую ти2 пaмzть бlголёпнw прославлsющихъ.
Слaва, и4нъ [Зорaстовъ]:
кw фjніxъ въ ґfHнстэй горЁ процвёлъ є3си2, * въ дaльнэй же

Ћґvстрaліи престaвилсz

є3си2: * подви1жническагw житіS свётлостію

возсіsвъ, * стaрецъ бGоблгdтный kви1лсz є3си2: * ми1луzй и3 ўтэшazй вс‰
скорбsщыz, * и3 наставлszй бlгоwкормлeніz трeбующыz. * не престaй
молsсz, * прпdбне џ§е ніканHре, бGон0сне, * њ нaсъ всечcтнyю ти2 пaмzть
[съ] люб0вію творsщихъ.

Д*

И# нhнэ, бGо®ченъ:

в7о приснодв7ственнаz [ћже] приснодв7ственнаго безмyжнw р0ждшаz,
моли1сz томY всегдA и3 мнЁ присностrному и3 всегрёшному *

свободи1тисz

t

грэх0внагw

њмрачeніz

*

и3

стrтeй

душеврeдныхъ

разжжeніz.

И#ли2, сeй:

П

охвалsемъ тS пёсньми бlголёпными, бцdе дв7о: * є3ди1наго t трbцы
пл0тію р0ждшую, * и3 на рукY твоє1ю носи1вшую, * и3 ћкw nтрочA

млек0мъ дои1вшую.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7
[в7 зорaстwвы и3 в7 лaзарєвы].
Стіхи6ры, глaсъ } [Зорaстwвы].
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:
премлcтивагw твоегw2 къ нaмъ грBшнымъ пришeствіz, * въ

Q!послBднzz лBта

тво‰, стaрче бGон0сне ніканHре: * q! ди1внагw

б9іz смотрeніz, * и3 њ р0дэ сeрбстэмъ попечeніz: * q! си1льнагw
д¦0внагw

ўкрэплeніz,

* и3 въ

находsщихъ

бэдaхъ

ўтэшeніz: *

ѕлострaждущему р0ду сeрбскому, * и3 цRкви є3гw2 с™осaввстэй.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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Свјетилан. [Бошков.]*49
Подобан: Жене (по)слушајте ...
ода Србског изданче миомирисни, * који на Светој Гори
духовно процвета, * и свој миомирис по целом свету изли; *
расуте овце стада Христовог умудрујућ(и), * и завађену браћу
измирујућ(и); * не престај да се молиш, * преподобни оче Никаноре,
светлозарни, * за нас који ти свесветли (с)помен благољепно
прослављамо.

Р

Слава ... други [Зорастов]:
ао финик(с) на Атонској гори си процвао, * а у далекој
Аустралији си се преставио; * подвижничког живљења
светлошћу засијав(ши), * старац Богоблагодатни си се показао; *
милујућ(и) и тешећ(и) све невољне, * и водећ(и) доброг вођења
требујуће. * Не престај да се молиш, * преподобни оче Никаноре,
богоносни, * за нас који ти свечасни (с)помен [с] љубављу творимо.

К

И сада ... Богородичан:
приснодевствена која Приснодевственог безмужно роди, *
Дјево
моли се Њему свагда да се и ја вазда страстни и свегрешни, *
ослободим од греховног [п]омрачењâ * и страсти по душу штетних
распаљењâ.
Или, овај:
охваљујемо песмама благољепним, Богородице Дјево; * Тебе
која си Једног од Тројице телом родила, * и на рукама својим
носила, * и као одојче млеком дојила.

П

На Хвалите ... стихире, на 4
[2 Зорастове и 2 Лазареве].
Стихире, глас 8 [Зорастове].
Подобан: О! преславног чуда ...
премилостивог твога (к) нама грешним доласка, * у последња
лета твоја, старче богоносни Никаноре; * о! дивног Божијег
промишљања, * и о [на]роду Србском старања; * о! силног духовног
укрепљења, * и у надолазећим бедама утешења; * зло страдајућем
[на]роду Србском, * и цркви његовој Светосавској.

О!

* нешто измењен и допуњен Свјетилан који је саставио Лазарев школски друг Бошко.

49

Мцcа їyліа, въ к7и-й [феvруaріа, въ f7i-й] дeнь
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роди1тельскагw твоегw2 къ нaмъ њбнищaвшымъ гlг0ланіz, * въ

Q!пHзднzz лBта тво‰, стaрче бGомyдре ніканHре: * q! прерaдостнагw

твоегw2 къ нaмъ nбращeніz, * и3 со всёми с™hми р0да сeрбскагw
пребывaніz: * q! тeплагw мlтвеннагw заступлeніz, * и3 въ житeйскихъ
бyрzхъ њкормлeніz: * бlговёрующему р0ду сeрбскому, * и3 в0инству є3гw2
хrтолюби1вому.

И$ны стіхи6ры, глaсъ и3 под0бенъ т0йже [Лaзарєвы]:

чудeснагw проzвлeніz блгdти б9іz въ нaшz дни6: * прослaвивый

Q!тS слaвою цrтвіz своегw2, * хrт0съ бGочlвёкъ свою2 млcть ни t

нaсъ

не

ўтаи2,

*

и3

нaмъ

kви1

тz,

прпdбне,

*

ћкw

ўкрашeніе

нововозсіsвшее во с™hхъ, * съ ни1миже воз8wблистaеши[сz] во вёки.
ди1внагw промышлeніz чlвэколю1біz б9іz въ сі‰ дни6: * познA

Q!гDь

сyщыz сво‰, * ћкоже речE ґпcлъ kзh[чни]кwвъ, * є3мyже

под0бенъ бhлъ є3си2, прпdбне: * є4же сaвва бGомyдрый насади2, * тh же въ
сі‰ дни6 напои2, * то2 гDь возрасти2: * цRковь хrт0ва красsщасz во вёки.
Слaва, глaсъ ѕ7 [Зорaстова]:

М

иротв0рческагw

бlжeнствіz

и3

сынHвъ

б9іихъ

наречeніz,

*

вои1стинну спод0билсz є3си2, џ§е ніканHре, бGобlжeнне: * стезeю

с™и1телz сaввы нетрyднw ходи1въ, * и3 враждyющую брaтію неtстyпнw
мири1въ: * нeмощь тёла своегw2 небрeгъ, * раб0тати гDеви є3ди1ному до
концA труди1лсz є3си2: * и3 ћкw вёрный рaбъ глaсъ є3гw2 ўслhшалъ є3си2 * въ
рaдость свою2 призывaющь тS. * и3 нhнэ на нб7сёхъ, * со всёми с™hми,
ликyz, * моли1сz њ и5же вёрою и3 люб0вію чcтвyющихъ ти2 пaмzть.
И# нhнэ, живон0снагw и3ст0чника, глaсъ т0йже.
Поd: ВсE возл0жше:

С

труи6 и3сцэлeній и3сточaеши, дв7о, * вёрнw притекaющымъ и3ст0чнику
твоемY всегдA, бGоневёсто: * тyне бо и3зливaеши, nби1льнw и3

богaтнw недyгующымъ и3сцэлє1ніz, * слэпы6z ви1дzщыz kвлsеши ћснw: *
приступaющыz

къ

тебЁ

хрHмыz

мнHгіz

и3спрaвила

є3си2,

*

и3

разслaблєнныz стzгнyла є3си2, * ўмерщвлeна же њживи1ла є3си2 возліsніемъ
трегyбымъ, * наводнeнныхъ и3 ѕлодhшущихъ стр†сти и3сцэли1ла є3си2.

Прпdбнагw nц7A нaшегw ніканHра, проигyмена хиландaрскагw.
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родитељског твога (к) нама осиротелим зборења, * у позна
лета твоја, старче богомудри Никаноре; * о! прерадостног
твога (к) нама обраћања, * и са свима светима рода Србског
пребивања; * о! топлог молитвеног заступања, * и у животним
бурама крмањења; * добро верујућем [на]роду Србском, * и војсци
његовој Христољубивој.
Друге стихире, глас и подобан исти [Лазареве]:
чудне пројаве благодати Божије у наше дане: * прославивши
те славом Царства Свог, * Христос Богочовек своју милост ни
од нас не утаји, * и нама те показа, преподобни, * као украс
новозасијали међу светима, * са којима (се) блисташ у векове.
дивног промисла човекољубља Божијег у ове дане: * позна
Господ оне који су Његови,*50 * како рече Апостол народā,*51 *
коме си сличан постао, преподобни: * што Сава богомудри посади, *
а ти у ове дане зали, * то Господ учини да (уз)расте:*52 * Црква
Христова, красећа се у векове.
Слава ... глас 6 [Зорастова]:
иротворачког блаженства и синова Божијих назвања,*53 *
уистину си се удостојио, оче Никаноре, богоблажени; *
стазом светитеља Саве неуморно ходив(ши), * и завађену браћу
неодступно мирив(ши): * [за] немоћ тела свога не марив(ши), * да
служиш Господу једином до краја си се трудио; * и као верни слуга
глас Његов си чуо * који те у радост Своју призива. * И сада на
небесима, * са свима светима, ликујућ(и), * моли се за оне који [с]
вером и љубављу частвују ти (с)помен.
И сада ... Живоносног источника, глас исти.
Подобан: Све положив(ши) ...
окове исцелењā истачеш, Дјево, * онима који свагда верно
притичу Источнику Твоме, Богоневесто; * јер безплатно,
обилно и богат[н]о изливаш бол(ес)нима исцелењā, * [и] слепе
показујеш да виде јасно; * многе си хроме који Ти прилазе
усправила, * и разслабљене (си) учврстила, * а умрлог (си)
оживила троструким изливањем [воде], * водене и плућне болести
(си) излечила.

О!
О!
О!

М

Т

* 2. Тим. 2,19.
* апостол Павле – апостол незнабожаца, нејеврејских народā (Рим. 11,13).
52* ср. 1. Кор. 3,6.
53* ср. Мт. 5,9.
50
51
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Меcеца јyла, у 28 [фебруaра, у 19]. дан

На літургjи.
Бlжє1нна:
t G-z пёсни №-гw канHна,
и3 t ѕ7-z пёсни в7-гw канHна.
Прокjменъ, глaсъ з7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.
Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ блгcви1тсz.
С™0е є3ђліе: t луки2, зачaло к7д.
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Конeцъ слyжбы, слaва и3 хвалA бGу!

Хилaндарски метох у Нишу са црквом Васкрсења и
богословијом (у позадини), где је Лазар писао свој део службе.

Преподобног оца нaшег Никанора, проигyмана Хиландaрског.
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НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а:
од 3. Песме 1. Канона,
и од 6. Песме 2. Канона.
Прокимен, глас 7:
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*54
Стих: Шта ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*55
Апостол: Галатима зач. 213.
Алилуја, глас 6:
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*56
Стих: Силно ће на земљи бити семе његово, * род [и]прав[н]их ће
се благословити.*57
Св. Јеванђеље: од Луке, зач. 24.
Причастен:
У спомену вечном биће праведник, од зла гласа неће се
уплашити.*58
Крај служби, слава и хвала Богу!*59

Манастир Хилaндар на Светој гори, место подвига преп. старца Никанора.
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
56* Пс. 111,1.
57* Пс. 111,2.
58* Пс. 111,6 и 7.
59* финална редакција завршена 7. окт. 2019. г.
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