Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь.
* * *
Пaмzть с™hхъ мyчєникъ:
пресвЂтера монтaна
и3 супрyгы є3гw2 маxjмы,
сmггідHнскихъ [бэлгрaдскихъ].

МЕСЕЦА МАРТА, У 26 [27]. ДАН.
* * *
С)ПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ПРЕЗВИТЕРА МОНТАНА
И СУПРУГЕ МУ МАКСИМЕ,
СИНГИДУН(УМ)СКИХ [БЕОГРАДСКИХ].

Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь.
Пaмzть с™hхъ мyчєникъ:
пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы,
сmггідHнскихъ [бэлгрaдскихъ].
На вели1цэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры мyчєникъ, на },
[повторsюще кyюждо,] глaсъ д7.
Поd: Ћкw д0блz:
тн†z страд†ніz и3 д0блествєннаz борє1ніz * мyчєникъ твои1хъ, гDи,

ЧC*

слaва сyть цRкве твоеS: * и5мже бlгов0льнэ вдaшасz, * и3 къ

п0двигу мyжески ўстреми1шасz: * тэлeсъ свои1хъ не пощади1вше, * и3
любвE къ тебЁ и3сп0лнени бhвше. * тёмже, ю3д0ль плачeвную прошeдше, *
въ вёчный пок0й достиг0ша, * и3 дyшы сво‰ сп7с0ша, * до концA
претерпёвше.*1

В

ъ темни1цахъ со ѕлодёи затворsеми, * и3 на разли6чныz м{ки
налагaеми: * мн0гw и3 бездyшнэ біeми, * и3 на конeцъ на смeрть

њсуждeни: * со мн0жествомъ мyчєникъ страд†ніz под8sсте, * съ ни1миже
вэнцы2 небє1сныz получи1сте: * помогaтелz гDа въ ск0рбэхъ всегдA и3мyще,
* и3 на того2 неколeблемое ўповaніе вhну возлагaюще.
кw свэти6ла пресвBтлаz, достохвaльніи мyчєницы, * свэтлостьми2

Ћвaшими

всю2 вселeнную њзарsете; * и3 тьмY їдwлопоклонeніz

разгонsете, * t душетлённыхъ стrтeй и3 всsкихъ бёдъ мjръ и3збавлsюще:
* t грэхA нaсъ и3зимaюще, * и3 на пyть сп7сeніz наставлsюще. * тёмже,
днeсь вaше ўспeніе прaзднующе, * сошeдшесz є3ди1наго гDа слaвимъ.
* ср. Мт. 10,22; 24,13; Мк.13,13 и сл.

1

МЕСЕЦА МАРТА, У 26 [27]. ДАН.*2
(С)ПОМЕН СВЕТИХ МУЧЕНИКА:
ПРЕЗВИТЕРА МОНТАНА И СУПРУГЕ МУ МАКСИМЕ,
СИНГИДУН(УМ)СКИХ [БЕОГРАДСКИХ].*3
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
На Господе, завапих ... стихире мученикā, на 8,
[понављајући сваку,] глас 4.
Подобан: Као јуначна ...

Ч

асна страдања и јуначна борења * мученика Твојих, Господе, *
слава су Цркве Твоје; * њима се драговољно преда[до]ше, * и у
подвиг мушки устремише; * тела својих не поштедев(ши), * и
љубављу према Теби испуњени бив(ши). * Стога, долину плача
прошав(ши), * у вечни покој (до)стигоше; * и душе своје спасоше, *
до краја претрпев(ши).
тамнице са злочинцима затварани, * и на различите муке
стављани; * много и бездушно бијени, * и на крају на смрт
осуђени; * са мноштвом мученика страдања поднесте, * и с њима
венце небеске добисте; * [за] помагача у невољама Господа свагда
имајућ(и), * и на Њега непоколебиво (по)уздање једнако
полажућ(и).

У

ао светила пресветла, достојни хвале мученици, * светлостима
вашим сву васељену озаравате; * и таму идолопоклонства
разгоните, * од душегубних страсти и свак[акв]их беда свет
избављајућ(и); * из греха нас истржућ(и), * и на пут спасења
постављајућ(и). * Стога, данас ваше успење празнујућ(и), *
сабрав(ши) се јединога Господа славимо.

К

* како празновање светих пада у време певања Постног триода, као опциони дан празновања
дајемо 26. април, који се наводи у понеким западним Мартирологијима. Служба је писана као
бденијска, но уколико се празнују 26 (27). марта није могуће вршити њено комплетно
последовање, него се од ње треба певати оно што је могуће уз Триод.
3* писање Службе започето крајем марта 2017. г. а настављено 23. јануара 2020. г. Финална
редакција урађена почетком маја 2020. г.
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Р

eвностію по вёрэ kзhческаго намёстника пр0ва и3з8wбличи1сте, *
ласкaньми и3 прещeньми не поработи1вшесz, * и3 жeртву јдwлwмъ

мє1рзскимъ не принeсше: * п0двигомъ страдaльческимъ во дв0рэхъ гDнихъ
дост0йнw всели1стесz, * и3 тaмw њ нaсъ, согрaжданwвъ вaшихъ, * томY
предстоsще, вhну моли1тесz, * во є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ бёдъ
и3 нyждъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Дмаxjму

в0ицу мyчєникъ бGовэнчaнныхъ: * монтaна горЁ под0бнаго, * и3
вёрою вели1кую: * ћкw всесожжє1ніz бGу совершeннw

пожeршыzсz, * прeлесть јдwльскую низложи1вшыz, * и3 многоб0жіе
и3спепели1вшыz: * ћрости мучи1телей не ўстраши1шыzсz, * и3 мечA и3 nгнS
не ўбоsшыzсz: * q! м§нколю1бцы, пріиди1те днeсь, * въ пёснехъ
бlголёпныхъ похвaлимъ, * сщ7eнную и5мъ пaмzть совершaюще, * и3 къ
прослaвльшему и5хъ хrтY возопіи1мъ: * всеси1льне сп7се, сокруши2 сверёпство
безб0жныхъ, * и3 и3збaви ны2 мlтвами њ тебЁ пострадaвшихъ.
И# нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ догмaтікъ, глaсъ т0йже:

К

то2 тебE не ўбlжи1тъ прес™az дв7о; * кт0 ли не воспоeтъ твоегw2
пречcтагw

ржcтвA;

*

безлётнw

бо

t

nц7A

возсіsвый

сн7ъ

є3динор0дный, * т0йже t тебE чcтыz пр0йде, * неизречeннw вопл0щсz, *
є3стеств0мъ бGъ сhй, * и3 є3стеств0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рaди, * не во
двою2

лиц{

раздэлsемый,

*

но

во

двою2

є3стеств{

*

несли1тнw

познавaемый. * того2 моли2, чcтаz, всебlжeннаz, * поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.
Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 м§ничєскаz.
На літjи: стіхи6ры [хрaма и3 прaздника: и3] мyчєникъ, глaсъ G:
кw сHлнца свэтоз†рнаz и3ногдA, * t з†падъ, всебlжeнніи,

Ћвозсіsсте,

* и3 всю2 странY сmрмjйскую просвэти1сте, * и3 къ

свёту бGовёдэніz kзhчники настaвисте: * и3 нhнэ монтaне сщ7eнне и3
маxjмо преслaвнаz, * њ нaсъ воспэвaющихъ и3 слaвzщихъ вaсъ * хrтY
бGу

моли1тесz,

притекaемъ.

*

къ

вaмъ

бо

въ

ск0рбехъ свои1хъ

бlгонадeжднw

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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евношћу по вери незнабожног намесника Проба изобличисте,
* ласкањима и претњама не подлегав(ши), * и жртву идолима
мрским не принев(ши); * подвигом страдалничким у двор(ов)е
Господње се достојно населисте, * и тамо за нас, суграђане ваше, *
пред Њим стојећ(и), једнако се молите, * да се избавимо од
свак[акв]их беда и тескоба.
Слава ... глас 6:

Р

мученика боговенчаних: * Монтана гори подобног, * и
Двоје
Максиму вером велику; * који се као свеспаљенице Богу
потпуно жртвоваше, * обману идолску оборише, * и моногобоштво
испепелише; * јарости мучитељā се не уплашише, * и мача и огња
(се) не побојаше; * о! мученикољубци, ходите данас, * у песмама
благољепним похвалимо, * свештени им (с)помен савршавајућ(и), *
и Христу који их прослави узвикнимо: * Свесилни Спасе, скрши
свирепост безбожних, * и избави нас молитвама за Тебе
пострадалих.
И сада ... Празника или Триода;
или Богородичан догматик, глас исти:*4
о да Tе блаженом не зове, Пресвета Дјево? * ко да не опева Твој
пречисти Пород? * јер Онај који пре[д]вечно засија од Оца –
Син јединородни, * од Тебе, Чисте, (про)изађе, * неизрециво се
оваплотив(ши); * Он који је[сте] по природи Бог, * и по природи
поста[о] човек нас ради; * Који се не дели у два Лица, * н(ег)о се у две
несливене природе [рас]познаје. * Њега моли, Чиста Свеблажена, *
да се смилује душама нашим.

К

Вход. Прокимен дана. И три читања мученичка.
На Литији: стихире [храма и Празника; и] мученикā, глас 3:*5
ао сунца светлозарна некада, * са запада, свеблажени,
засијасте, * и сву земљу Сирмиј(ум)ску просвет(л)исте, * и ка
светлости Бого(по)знања незнабожце упутисте; * и сада Монтане
свештени и Максимо преславна, * за нас који вас опевамо и славимо,
* Христу Богу се молите, * јер вам у невољама својим
добронад(ежд)но притичемо.

К

* зависно од тога у који се дан врши спомен, видети фусноту 1.
* уколико се на Вечерњу не служи Литија, све ове стихире и Славник певати на 3. глас као прве
Возвателне, уколико Типик дозвољава.
4
5
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[Глaсъ д7:]

Х

rтY

бGу

пaче

послужи1вше,

всёхъ

tдaвшесz,

достослaвніи,

*

* тёмже

монтaне

дрyгъ

бGозвaнне

ко
и3

дрyгу
маxjмо

бlгоговёйнаz, * мучeній стрaшныхъ и3 смeрти лю1тыz не ўбоsстесz, * и3
вёру

свою2

предъ

мучи1тєли

д0блестнw

и3сповэди1сте,

*

и3

тaкw

предaвшемусz њ вaсъ бlгоугоди1сте, * и3 вэнцє1въ слaвы t негw2
спод0бистесz. * тёмже всBмъ [съ] вёрою вaсъ почитaющымъ, * моли1те
ми1ра и3 вeліz млcти.
[Глaсъ є7:]

С

E настA торжество2 с™hхъ мyчєникъ, * споспэшествyющее нaмъ ко
сп7сeнію, * въ нeмже таи1нственнw рaдуемсz * и3 къ ни6мъ сицєвaz

гlг0лемъ: * рaдуйтесz, свэти6ла њмрачє1ннымъ странaмъ: * рaдуйтесz,
монтaне сщ7еннолёпне и3 маxjмо бlгонрaвнаz: * рaдуйтесz, бlговёріе
соблю1дшіи во є3ди1нствэ с™hz трbцы: * ю4же, с™jи, вhну моли1те, *
поми1ловатисz и3 сп7сти1сz дyшамъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

В

сsкій грaдъ хrтіaнскій, * и3 всsкаz странA бGохрани1маz, * n§еству
нaшему да срaдуютсz, * и3 первопrт0льному бэлгрaду да свеселsтсz,

* и3 жи1тельству и4хъ да сликовствyютъ, * торжество2 дрeвнихъ мyчєникъ
днeсь прaзднующе: * пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, * д0брое
и3сповёданіе произнeсшыz * и3 хrтA бGа посвидётельствовавшыz, * и3 сегw2
рaди въ водaхъ сaввскихъ ўтоплeни бhша: * пBніи д¦0вными п0двиги и4хъ
бlгопохвалsюще, * и3 всечcтнyю пaмzть и4хъ совершaюще, * вопіeмъ и5мъ
сицєвaz: * ўслhшите взыск†ніz мlтвєнникъ вaшихъ, q! всебlжeнніи, *
и3 подади1те нaмъ неwскyднw t снискaвшихсz вaмъ бл†гъ.
И# нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:
повaніе и3 покр0ве держaвный прибэгaющихъ ти2, * бGороди1тельнице
Ўдв7
о, вLчце, * млcтивнаz мjрови предстaтельнице, * прилёжнw моли2
со с™hми м§ники и3 со всёми с™hми, * є3г0же неискусомyжнw родилA
є3си2, хrтA чlвэколю1бца, * и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ прещeній * и3
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.

~6~

[Глас 4:]
ристу Богу изнад свега предав(ши) се, * а потом једно другом
послужив(ши), достојни славе, * Монтане богозвани и
Максимо доброверна, * мучења се страшних и смрти љуте не
побојасте, * и веру своју пред мучитељима јуначно исповедисте, * и
тако Ономе који се предао за вас добро угодисте, * и венаца се славе
од Њега удостојисте; * стога, свима који вас [с] вером поштују, *
молите мир и велику милост.

Х

[Глас 5:]
во наста торжество светих мученика, * које нас поспешује у
спасењу, * у њему се тајанствено радујемо * и њима ов(ак)о
говоримо: * Радујте се, светила [п]омраченим странама; * радујте се,
Монтане свештенољепни и Максимо благонаравна; * радујте се, јер
добру веру одржасте у јединство Свете Тројице; * Њу, свети, вазда
молите, * да се смилује и спаси душе наше.
Слава ... глас 6:

Е

ваки град хришћански, * и свака земља Богом чувана, * са
отаџбином нашом да се радују, * и са првопрестолним
Београдом да се веселе, * и са становништвом њиховим да ликују, *
торжество древних мученика данас празнујућ(и): * презвитера
Монтана и супруге му Максиме, * који добро исповедање
произне(со)ше * и Христа [као] Бога посведочише, * и тога ради у
водама Савским утопљени бише; * певањима духовним подвиге
њихове добро похваљујућ(и), * и свечасни им (с)помен
савршавајућ(и), * кличемо им ов(ак)о: * Услишите искања
молитвеникā ваших, о! свеблажени, * и подајте нам неоскудно од
блага која стекосте.

С

И сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:

П

оуздање и покрове моћни оних који Ти прибегавају, *
Богородитељко Дјево, Владичице, * милостивна свету
Заступнице, * прилежно моли са светим мученицима и свима
светима, * Оног кога си неискусомужно родила, Христа
човекољубца, * да нас избави од свих претњи * и да се смилује
душама нашим.
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На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

В

ъ

п0двизэ

нб7освBтлаz

м§ничества
свэти6ла

свётлw

поднбcнэй

прослaвистесz,
совозсіsсте,

*

*

и3

q!

ћкw
слaвніи

свэтопреподавaтели: * вёрою хrт0вою kзhческій мjръ просвэщaюще, * и3
странY њмрачeнную ко гDу приводsще.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.

С

вётомъ бжcтвенныz блгdти блистaющеесz, * свётлэйшее вaше
прaзднество,

q!

бlжeнніи

свэтоноси1тели,

*

рaдостію

грaдъ

tрhгнувый вaсъ и3сполнsетъ, * и3 вс‰ жи1тєли є3гw2 њ гDэ возвеселsетъ.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

П

ервопrт0льный грaде сeрбскій, бэлгрaде многослaвный, * похвали2
всечcтны6z tрaсли тво‰: * монтaна, неколeблемымъ и3сповёданіемъ

возсіsвша, * и3 маxjму, бlгостоsніемъ въ вёрэ ўкрaшенную: * гDни
слaвни вэнeчники * и3 тво‰ къ немY застyпники.

Слaва, глaсъ є7:

Р

aнамъ и3 мyкамъ бlгов0льнэ предaвшесz, * q! достохвaльніи
мyчєницы, * несокруши1мы во и3скушeній и3 и3спытaній вaшеz вёры

пребhсте: * люб0вію хrт0вою разжeгшесz, * с®цA вёрныхъ теплот0ю д¦а
возгрёzсте, * и3 дyшы и4хъ п0двигомъ вaшимъ просвэти1сте. * тёмже,
вси1 мы, согрaждане вaши, * и3 вeсь р0дъ нaшъ сeрбскій, * всерaдостнw
прaзднуемъ лётнюю вaмъ пaмzть, * бlгокрaсными пёсньми славосл0вzще
ўкрёпльшаго вaсъ гDа.
И# нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

Х

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

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

*

тёмже,

всепётаz,

*

ћкw

м™рне

дерзновeніе

стzжaвшаz, * непрестaннw моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

къ

немY

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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На стиховње: стихире, глас 2.
Подобан: Доме Евфратов ...
подвигу мучеништва светло се прослависте, * и као небосветла
светила поднебесју заједно засијасте, * о! славни
светлопредав(ао)ци; * вером Христовом незнабожачки свет
просвећујућ(и), * и земљу [п]омрачену Господу приводећ(и).

У

Стих: Свештеници ће се Твоји обући у правду, * и преподобни ће
се Твоји обрадовати.*6
ветлошћу се божанске благодати блистајућ(и), * најсветлији

С

ваш празник, о! блажени светлонос(ио)ци, * радошћу град

који вас изнедри испуњава, * и све житеље његове у Господу
узвесељава.
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*7

П

рвопрестолни граде Србски, Београде многославни, * похвали
свечасне изданке своје: * Монтана, непоколебивим исповедањем
засијалог, * и Максиму, добрим стајањем у вери украшену; * Господње
славне венчанике * и твоје пред Њим заступнике.
Слава ... глас 5:

анама и мукама се драговољно предав(ши), * о! достојни хвале
мученици, * нескршиви у искушењима и испити(вањи)ма
ваше вере оста[до]сте; * љубављу се Христовом распалив(ши), * срца
верних топлотом Духа загрејасте, * и душе им подвигом вашим
просвет(л)исте. * Стога, сви ми, суграђани ваши, * и сав [на]род наш
Србски, * сверадостно празнујемо годишњи вам (с)помен, *
благокрасним песмама славословећ(и) Господа који вас укрепи.

Р

И сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:
рам и двер (је)си, * палата и престо Царев, * Дјево свечасна, *
из Које се, Избавитељ мој, Христос Господ, * у тами
поспалима јави, * [као] Сунце правде, које хоће да просвет(л)и, * оне
које сазда по лику Своме руком Својом. * Стога, Свеопевана, * пошто
си материнску смелост пред Њим стекла, * непрестано моли да се
спасу душе наше.

Х

* Пс. 131,9.
* Пс. 115,6.

6
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На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ є7:*8

С

mггідHна дрeвнzгw слaвное прозzбeніе, * и3 сmрмjи цrкіz чcтн0е
ўвэнчaніе: * монтaна сщ7eннагw и4стинное бGоисповёданіе, * и3

маxjмы бlгоговёйныz њдолeніе, * и3 сострадaніе и4хъ днeсь похвалsемъ: *
лётную и5мъ пaмzть совершaюще, * и3 гDа всемлcтиваго њ грaдэ нaшемъ
ўмолsюще.

[Двaжды.]
И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]

На у$трени.
На БGъ, гDь: тропaрь мyчєникъ, глaсъ є7:
СmггідHна дрeвнzгw слaвное прозzбeніе: [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

Р

aдуйсz, двeре гDнz непроходи1маz: * рaдуйсz, стэно2 и3 покр0ве
притекaющихъ къ тебЁ: * рaдуйсz неwбуревaемое пристaнище и3

неискусобрaчнаz, * р0ждшаz пл0тію творцA твоего2 и3 бGа: * молsщи не
њскудэвaй њ воспэвaющихъ * и3 клaнzющихсz ржcтвY твоемY.
По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7.

Б

Поd: Ўдиви1сz їHсифъ:

Gоборeніz распалeніе д0блестію бlгочcтіz ўгаси1сте, * и3 ўтоплeніемъ
вaшымъ въ водaхъ сaввскихъ, стrтон0сцы бlжeнніи, * јдwльскую

прeлесть во глубинaхъ и4хъ погрузи1сте, * и3 тaкw въ вhшнее цrтво
престaвистесz. * тaмw, хrтA бGа, безпрестaни моли1те, * даровaти нaмъ
вeлію млcть.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:
диви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, * и3 внимaше мhслію, и4же
Ўна
руно2 д0ждь, * въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, * купинY
nгнeмъ неwпали1мую, * жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, * и3 свидётельствуz
њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель, * сщ7eнникwмъ взывaше: * дв7а раждaетъ, *
и3 по ржcтвЁ пaки дв7а пребывaетъ.
* тропар и кондак састављени 30. и 31. марта 2017. г.
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На благосиљању хлебова: тропар, глас 5:
ингидун(ум)а древног славно процветање, * и Сирмијума
царског часно увенчање; * Монтана свештеног истинито
Богоисповедање, * и Максиме доброверне одољење, * и њихово
заједничко страдање данас похваљујемо; * годишњи им (с)помен
савршавајућ(и), * и Господа свемилостивог за град наш
умољавајућ(и).
[Двапут.]

С

И: Богородице Дјево ... [Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропар мученикā, глас 5:
Сингидун(ум)а древног славно процветање ...
Слава ... и сада ... Празника или Богородичан, глас исти:
адуј се, двери Господња непроходна; * радуј се, стено и
покрове оних који Ти притичу; * радуј се, небурно
пристаниште и Неискусобрачна, * која си родила телом Творца
Твога и Бога; * да се молиш не престај за оне који [п]опевају * и
[по]клањају се Породу Твоме.

Р

По 1. стихословљу: сједален, глас 4.
Подобан: Задиви се Јосиф ...

Б

огоборства распаљење јунаштвом побожности угасисте, * и
утопљењем вашим у водама Савским, муконосци блажени, *
идолску превару у дубине њихове потописте, * и тако се у вишње
Царство преселисте. * Тамо, Христа Бога, безпрестано молите, * да
нам дарује велику милост.
[Два пута.]
Слава ... и сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:
адиви се Јосиф, гледајућ(и) оно [што је] надприродно, * у
безсеменом зачећу Твоме, Богородице, * и помишљаше на
накишњено руно, * [на] купину огњем неспаљиву, * [и на] штап
Ааронов процвали; * и сведочећ(и) обручник Твој и чувар, *
свештеницима клицаше: * Дјева рађа, * и по рађању Дјева остаје.

З

Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь
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По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрости:

С

ъ монтaномъ сщ7eннымъ, маxjму мyдрую, * вёрніи, пёсньми
почти1мъ: * бGу бо житіeмъ бlгоугоди1ша, * и3 м§ническагw

страдaніz при кончи1нэ спод0бишасz, * и3 свBтлымъ ликHмъ сочетaшасz.
* тёмже и5мъ вопіeмъ: * хrтA бGа њ нaсъ моли1те, * прославлsющихъ
с™yю вaмъ пaмzть.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

Н

бcную двeрь и3 ківHтъ, * прес™yю г0ру, свётлый џблакъ, *

воспои1мъ, неwпали1мую купинY, * словeсный рaй, є4vы воз€вaніе, *

вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище, * ћкw сп7сeніе въ нeй содёласz мjру, *
и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. * сегw2 рaди вопіeмъ є4й: * моли1сz сн7у
твоемY, * прегрэшeній њставлeніе даровaти, * бlгочcтнw покланsющымсz
всес™0му ржcтвY твоемY.
Величaніе:

В

еличaемъ тS * с™hй сщ7енном§ниче монтaне, * и3 чтeмъ чтcн†z
страд†ніz тво‰: * ±же вкyпэ съ супрyжницею своeю маxjмою * за

хrтA претерпёлъ є3си2.
Pал0мъ и3збрaнный: БGъ нaмъ прибёжище и3 си1ла:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ ѕ7.
Поd: Млcрдіz двє1ри:

П

лaменемъ бlгочcтіz и3 жaромъ бGолю1біz разгорёвшесz, * монтaнъ
и3зрsдный и3 маxjма добродётельнаz, * на мучє1ніz грHзнаz

д0блественнw наступи1ша, * и3 течeніе страдaній свои1хъ бlгополyчнw
соверши1ша. * тёхъ мlтвами, хrтE б9е, * ўкрэпи2 нaсъ пaмzть и5мъ
м§николю1бнw творsщихъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

М

лcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, блгcвeннаz бцdе: * надёющіисz на тS да
не поги1бнемъ, * но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: * тh бо є3си2

сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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По 2. стихословљу: сједален, глас 8.
Подобан: Премудрости ...
Монтаном свештеним, Максиму мудру, * верни, песмама
поштујмо; * јер Богу животом благоугодише, * и мученичког
страдања се на кончини удостојише, * и светлим зборовима се
придружише. * Стога им кличемо: * Христа Бога молите за нас, *
који прослављамо свети вам (с)помен.
[Два пута.]

С

Слава ... и сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:

Н

ебеску двер и ћивот, * пресвету Гору, светли облак, * опевајмо,
неспаљиву купину, * духовни рај, Евино дозвање, * целе
васељене велику Ризницу, * јер се у Њој изврши спасење света, * и
опроштење древних сагрешења. * Тога ради кличемо Јој: * Моли се
Сину Твоме, * да опроштење сагрешења дарује * онима који се
побожно (по)клањају свесветом Породу Твоме.
Величање:
еличамо те * свети свештеномучениче Монтане, * и поштујемо
часна страдања твоја; * која си заједно са супругом својом
Максимом * за Христа претпео.

В

Псал(а)м из(а)брани: Бог нам (је) прибежиште и сила ...*9
По Полијејеју: сједален, глас 6.
Подобан: Дверӣ милосрђа ...
ламеном побожности и жаром Богољубља разгорев(ши) се, *
Монтан изврсни и Максима врлинска, * на мучењā грозна
јуначно ступише, * и ток страдањā својих добродобитно свршише. *
Њиховим молитвама, Христе Боже, * укрепи нас који им (с)помен
мученикољубно творимо.
[Два пута.]

П

Слава ... и сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:
милосрђа нам отвори, благословена Богородице; * да не
Двери
пропаднемо ми који се надамо у Тебе, * но да се Тобом
избавимо од беда; * јер си Ти спасење рода хришћанског.
* Пс. 45,2.

9
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Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Воз€вaша првdніи, * и3 гDь ўслhша и5хъ.
Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ, * и3 t всёхъ и4хъ и3збaвитъ | гDь.
Всsкое дыхaніе: С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло lѕ.
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Б

9іи бlгоуг0дницы и3 д0блественніи стrтон0сцы, * хrтHвы nр{жницы
и3 с™jи мyчєницы, * монтaне и3 маxjмо, сmггідHнстіи свэти1льницы: *

всE житіE своE въ дaръ бGу принес0сте, * и3 ћкоже воздaріе за м{ки сво‰ *
t негw2 въ с™hхъ пріsсте вселeніе, * и3 во дв0рэхъ гDнихъ при1сное бlговaніе:
* тaмw, њ грaдэ вaшемъ и3 согр†жданъ, * непрестaннw моли1тесz.
[КанHнъ бэлгрaдстэй nдіги1тріи, и3]
КанHнъ с™ы6мъ м§никwмъ сmггідw6нскимъ:
монтaну и3 маxjмы, глaсъ з7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
Монтaна и3 маxjму прославлsемъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.
Пёснь №. Їрм0съ:
Мaніемъ

твои1мъ

ўдоборазливaемое

на

водн0е

земнhй

w4бразъ

є3стество2,

гDи:

преложи1сz,
*

тёмже

*

прeжде

нем0креннw

пэшешeствовавъ ї}ль, * поeтъ тебЁ пёснь побёдную.
Припёвъ: С™jи мyчєницы [монтaне и3 маxjмо], моли1те бGа њ нaсъ.

М

онтaна

сщ7eннагw

и3

маxjмы

бlгочcти1выz

*

д0блєсти

и3

добродBтели воспёти, * и3 чcтнyю и4хъ пaмzть прослaвити: *

хrтE, б9е м0й, словесa ми дaруй.
долёвъ во всёхъ и3скушeніихъ, хrт0мъ ўкрэплsемь, * ўм0мъ

Њникaкоже колeблемь, * монтaнъ претерпЁ до концA и3 пребhсть вёренъ.

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.
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Затим Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Завапише праведн[иц]и, * и Господ их услиши.*10
Стих: Многе невоље имају праведн[иц]и, * и од свих (њих) ће их
избавити Господ.*11
Све што дише ... Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 36.
По 50-том псалму: стихира, глас 6:

Б

ожији благоугодници и јуначни муконосци, * Христови
оружници и свети мученици, * Монтане и Максимо,
Сингидун(ум)ски светилници; * сав живот свој на дар Богу
принес[ос]те, * и као уздарје за муке своје * од Њега међу светима
примисте настањење, * и у дворима Господњим вечно благовање; *
тамо, за град ваш и суграђане, * непрестано се молите.
[Канон Београдској Одигитрији,*12 и]
Канон светим мученицима Сингидун(ум)ким:
Монтану и Максими, глас 7:
чији је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]:
Монтана и Максиму прослављамо.
А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово.*13
Песма 1. Ирмос:
На миг Твој, у зем(ља)ни се облик претвори водена природа * која
се претходно лако разливаше, Господе; * стога, Израил који [је]
неоквашено препешачи, * поје Т(еб)и песму победну.
Припев: Свети мyченици [Монтане и Максимо], молите Бога за нaс!

М
О

онтана свештеног и Максиме побожне * јунаштва и врлине
да опевам, * и часни им (с)помен (да) прославим; * Христе,
Боже мој, речи ми даруј.
долев(ши) у свим искушењима, Христом укрепљаван, * и умом
никако не [по]колебан, * Монтан претрпе до краја и оста[де] веран.

* Пс. 33,18a.
* Пс. 33,20.
12* уколико се служи ван попразништва Благовести и ван певања Триода.
13* акростих Канонâ састављен 31. марта 2017. г. а Канон започет 1. апр. 2017. г.
10
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Н

евёста вёрнаz своемY женихY на земли2 пребhвши, * нбcному
страдaньми ўневёстиласz є3си2, * вэнeцъ же вёрности t руки2 є3гw2

воспріsла є3си2.

З

ак0ны

Бчdенъ:
и3стлёвшагw

є3стествA

чlвёча

*

твои1мъ

ржcтв0мъ

побэди1шасz, дв7о чcтаz, * тh бо є3ди1на родилA є3си2 безсмeртнаго * и3

въ пл0ть чlвёчу њблeкшагосz * да пaки совоздви1гнетъ себЁ и3стлёвшее.
Пёснь G. Їрм0съ:
Въ начaлэ нб7сA всеси1льнымъ сл0вомъ твои1мъ ўтверждeй, гDи сп7се, * и3
вседётельнымъ и3 б9іимъ д¦омъ всю2 си1лу и4хъ, * на недви1жимэмъ мS
кaмени и3сповёданіz твоегw2 ўтверди2.

Т

во‰ ди6вныz м§ники и3 чcтны6z супрyжники, * цRкве ўкрашeніе и3
брaка похвалeніе: * воспэвaемъ днeсь, гDи, по могyществу, *

недов0льни ко досточeстію сyще.
гGлwмъ

ўдиви1тельно

Ѓдостослaвно

и3

и3

чlвёкwмъ

пэсноплетeній

ўчуди1тельно,

достои1тельно,

*

*

зрёніе

вaше

є4сть

добропобёдное њдолeніе * и3 вэнцы6 нетлёнными ўвэнчaніе.

Н

епреходsщее получи1сте врeменную ск0рбъ терпsще, * и3 д0брую брaнь

славополyчнw

в0инствующе:

*

ћкоже

мyдри

страти1зи

вёчности * спод0бистесz побёднагw торжествA безсмeртности.
зарeніе

нaмъ

Њневёждныхъ

подaждь

душeвныхъ

њмрачeній,

*

и3

цRS

Бчdенъ:
њчищeніе

заблуждeній: * и3 ўмири2 жив0тъ нaшъ, бlгосeрде, *

мlтвами нетлённw р0ждшіz тS.
Сэдaленъ, глaсъ д7:
гGльскому славосл0вію совокyпльшесz, * добропобёдныхъ монтaна и3

Ѓмаxjмы

пaмzть, q! бэлгрaдцы, * пріиди1те, спрослaвимъ, вопію1ще

и5мъ: * мlтвами вaшими, ко гDу бlгопріsтными, * t всsкихъ нaсъ бёдъ
и3збавлsйте, * и3 во и3скушeніихъ нaмъ помогaйте.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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Н
З

евеста верна своме женику на земљи остав(ши), * Небеском си
се страдањима уневестила, * и венац верности (си) из руке
Његове примила.
Богородичан:
акони (про)пале природе човечије * Твојим Породом су
побеђени, Дјево чиста; * јер си Ти једина родила Безсмртног *
који се обукао у тело човечије * да поново подигне са Собом
(про)пало.
Песма 3. Ирмос:
Ти који си у почетку свесилном Речју Својом небеса утврдио,
Господе Спас(ит)е(љу), * и светворачким и Божијим Духом сву војску
њихову, * утврди ме на непоколебивом камену исповедања Твога.

Т

воје дивне мученике и часне супружнике, * украс Цркве и
похвалу брака; * опевамо данас, Господе, по могућности, *
недовољни за достојно поштовање будући.

А

нђелима задивљујућ(и) и људима зачуђујћ(и), * призор славе
достојан и песмоплетењā вредан, * ваше је добропобедно
одолење * и венцима непропад[љ]ивим увенчање.

Н

епролазно[ст] задобисте привремену муку трпећ(и), * и
добар рат славодобитно војујућ(и); * и као мудри стратези
Цара Вечности * удостојисте се победног торжества
Безсмртности.
Богородичан:
зарење нам подај душевних [п]омрачењā, * и очишћење
незналачких заблудā; * и умири живот наш, Благосрдни, *
молитвама Оне која Те непропад[љ]иво роди.

О

Сједален, глас 4:

А

нђелском се славословљу придружив(ши), * добропобедних
Монтана и Максиме (с)помен, о! Београђани, * ходите, заједно
прославимо, вапијућ(и) им: * Молитвама вашим, пред Господом
добро примљеним, * од свак[акв]их нас беда избављајте, * и у
искушењима нам помагајте.
[Два пута.]
Слава ... и сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:
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Меcеца мaрта, у 26 [27]. дан

Р

aдуйсz, взывaемъ ти2, преблгcвeннаz бцdе, * и4бо жив0тъ нaшъ и3
сп7сeніе непостижи1мw родилA є3си2, * и3 тоб0ю присножив0тіz

соприч†стницы бhхомъ: * тёмже тS вси2 р0ди ўбlжaемъ тS, * ћкоже
и3ногдA предреклA є3си2.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Џ§а нёдра не њстaвль, * и3 сошeдъ на зeмлю, хrтE б9е: * тaйну
ўслhшахъ смотрeніz твоегw2, * и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.
збёгше сyетство їдwлопоклонeніz, с™jи, * и3 ласкaньми си1льнагw не

И#прельсти1вшесz: * любвE ко хrтY никaкоже tступи1сте, * и3 рaдости

є3гw2 тёми пріwбщи1стесz.

М

аxjмы во њдолeніи возвышeнныz, * и3 монтaна во бlгостоsніи
непоколеби1ма: * днeсь, q! празднолю1бцы, пaмzть приспёвшую, *

пріиди1те, досточи1ннw воспрaзднуимъ.
нтjхрістwвыz под0бники въ п0двизэ своє1мъ порази1вше, * вёру

ҐбGопрeданную

дeрзостнw посвидётельствовасте, * и3 дyшы сво‰ њ

хrтЁ самоtрицaтельнw возложи1сте.

Бчdенъ:

рхaгGльское цэловaніе, є4же рaдуйсz, * вопіeмъ ти2, бGоневёсто вLчце:

Ґ*

рaдуйсz, њбрaдовавшаz нaсъ послушaніемъ твои1мъ: * рaдуйсz,

возвесели1вшаz нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Н0щь не свэтлA невBрнымъ, хrтE, * вBрнымъ же просвэщeніе въ
слaдости словeсъ твои1хъ: * сегw2 рaди къ тебЁ ќтренюю, * и3 воспэвaю
твоE бжcтво2.

К

о стези2 сп7сeніz п0двигомъ вaшымъ нaсъ наставлsете, * и3
и3зрsднымъ самогорёніемъ вaшымъ нaсъ t бёдъ и3зводи1те: * q!

мyчєницы, путевожди2 нaши и3 наст†вницы.

С

mггідw6нскаz бlгосл†віz и3 бlгорHдіz, * и3 сmрм‡йскаz всебог†таz въ
жи1тницу

гDню

приношє1ніz:

ўничижeни, возпрослaвимъ.

*

гл†сы

сладкопёсненными, мы2

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.
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адуј се, узвикујемо Ти, преблагословена Богородице, * јер си
Живот наш и Спасење непостижно родила, * и Тобом
судеоници Вечног живота поста[до]смо: * па Те зато сви нараштаји
блаженом зовемо, * као што си некада пред(с)казала.

Р

Песма 4. Ирмос:
Христе Боже, који Очева њедра ниси оставио, * а на земљу (си)
сишао; * чуо сам за тајну старања Твога, * и прославио (сам) Те,
једини Човекољубче.

И

збегав(ши) сујетно[ст] идолопоклонства, свети, * и ласкањима
[на]силникâ се не преварив(ши); * од љубави према Христу
никако не одступисте, * и радости се Његовoj зато приопштисте.

М

аксиме у одолевању узвишене, * и Монтана у добром стајању
непоколебивог; * данас, о! празникољубци, (с)помен
приспели, * ходите, достојним чином испразнујмо.

А

нтихристове подобнике у подвигу своме поразив(ши), * веру
Богопредану смело посведочисте, * и душе своје за Христа
самоодречно положисте.
Богородичан:

А

рханђелски поздрав, оно „Радуј се“, * кличемо Ти, Богоневесто
Владичице: * Радуј се, јер нас обрадова послушањем Својим; *
Радуј се, јер нас развесели Породом Својим.
Песма 5. Ирмос:
Ноћ несветла невернима [си], Христе, * а вернима [је] светлост у
сладости речи Твојих; * тога ради Теби јутрењујем, * и опевам Твоје
Божанство.
а стази спасења подвигом вашим нас упућујете, * и изврсним
(само)прегором вашим нас из беда изводите; * о! мученици,
путовође наше и наставници.

К

нгидун(ум)ске велике слāве и добре родове, * и
Сирмиј(ум)ске свебогате у житницу Господњу приносе; *
глас(ов)има слаткопесменим, ми унижени, (уз)прославимо.

СИ
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М

yчєникъ дв0ицы слaвныхъ борє1ніz * и3 пресл†внаz и4хъ њдолBніz:
* чcтн0е супрyжество и3 бGовэнчaнное м§ничество, * не и4мамъ

бlгоподHбнаz словесA къ похвалeнію.

С

Бчdенъ:

о nц7ы6 цRк0вными тS и4стинную бцdу бGословствyемъ, * и3 со
ґрхaгGломъ ти2, є4же рaдуйсz, вопіeмъ: * q! блгdтнаz, м™и дв7о.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Плaвающаго

въ

молвЁ

житeйскихъ

попечeній,

*

съ

кораблeмъ

потоплsема грэхи2, * и3 душетлённому ѕвёрю приметaема: * ћкw їHна,
хrтE, вопію1 ти: * и3зъ смертон0сныz глубины2 возведи1 мz.
дрyгъ ко дрyгу на земли2 бhвше, * и3 врeмz стрaнствіz своегw2
Ўд0ве
бGобоsзненнw дeнствующе: * на нб7сёхъ вкyпэ прослaвистесz * и3
во њсновaніе цRкве б9іz домострои1тельнw созидaстесz.

П

риврeменное

на

земли2

пребывaніе

и3

мимотекyщее

житіE,

*

п0двигомъ вaшимъ м§ническимъ и3 и3сповёданіемъ твeрдымъ, *

преложи1сте въ бGодаровaнное вaмъ присножив0тіе и3 приснопaмzтствіе.

Р

aдость њ гDэ и3 широтA б9іz наслёдіz * непрех0днw на нб7сёхъ
ўгот0васz вaмъ: * воз8 печaлъ и3 тэснотY въ мjрэ, * ±же

смиреномyдрственнw под8sсте.

Бчdенъ:

Т

об0ю рaдость, бGоoтрокови1це њбрaдованнаz: * тоб0ю слaдость, м™и
поми1лованаz: * тоб0ю свsтость, вLчце с™ёйшаz: * тоб0ю

блгcвeніе, мRjе, дв7о блгcвeннэйшаz.
Кондaкъ, глaсъ G:

Б

Gа и4стиннаго всёмъ с®цемъ возлю1бльше, * и3 слaву земнyю ћкw
тлённую вмэни1вше: * въ чcтнёмъ брaцэ спожи1ша, * и3 в0ду
скоропрехождeніz въ віно2 присножив0тіz преложи1ша, мнHга бо

страд†ніz д0блественнw претерпёша, * и3 вэнцeмъ нетлённымъ

вeрхъ св0й ўвэнчaша, * сщ7eнный монтaнъ и3 бlгоoбрaзнаz маxjма: *
нhнэ

же

веселsщесz,

хrтY

бGу

любопaмzтствующихъ |.
* икос накнадно написан 10. и 11. маја 2020. г.

14

предстоsтъ,

*

и3

м0лzтсz

њ

Јкосъ:*14

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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М
С

ученикā двоје славних борењā * и преславна њихова
одолењā; * часно супружништво и Боговенчано мучеништво,
* немам благоподобне речи да похвалим.
Богородичан:
а оцима Црквеним Те [као] истиниту Богородицу
богословствујемо, * и са арханђелом Ти, оно „Радуј се“,
кличемо; * о! Благодатна, Мати Дјево.
Песма 6. Ирмос:
Ја који пловим у метежу животних брига, * [и] с бродом тонем од
грехā, * и душегубном зверу сам бачен; * као Јона, вапијем Ти,
Христе: * Из смртоносне ме дубине извади.
дови једно другом на земљи бив(ши),*15 * и време
странствовања свога богобојажљиво дан[ств]ујућ(и);*16 * на
небесима се заједно прослависте * и у темељ Цркве Божије (се)
домострој(итељ)но узидасте.*17

У

П
Р
Т

ривремено на земљи борављење и пролазно живљење, *
подвигом вашим мученичким и исповедањем чврстим, *
претвористе у Богом вам даровано вечноживље и незаборав(ље).
адост у Господу и ширина Божијег наслеђа * непролазно на
небесима вам се уготови; * за жалост и тескобу у свету, * које
смиреномудр(ен)о поднес[ос]те.
Богородичан:
обом радост, Богодјев[ојч]ице обрадована; * Тобом сладост,
Мати Помилована; * Тобом светост, Владичице Најсветија; *
Тобом благослов, Маријо, Дјево Најблагословенија.

Б

Кондак, глас 3:

ога истинитог свим срцем заволев(ши), * и славу земаљску за
пропад[љ]иву сматрав(ши); * у часном браку заједно
поживеше, * и воду брзопролазног у вино вечноживог
претворише;*18 * јер многа страдања јуначно претрпеше, * и
венцем непропад[љ]ивим главу своју увенчаше, * свештени Монтан и
благолика Максима; * а сада веселећ(и) се, стоје пред Христом
Богом, * и моле се за оне који их [с] љубљвљу (с)помињу.
Икос:
* ср. Еф. 4,25 и сл.
* ср. 1. Пт. 1,17 (према Синодалном преводу на србски).
17* ср. Еф. 2,22 и 4,16; 1. Кор. 12,25 и 26.
18* ср. Јн. 2,1-11.
15
16

~ 21 ~
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Ѓ

гGлwмъ на нб7си2 рaдованіе, * и3 чlвёкwмъ на земли2 весeліе * вои1стинну

kвлsетсz пaмzть вaша, * монтaне и3сповэдaніемъ возвышeне * и3
маxjмо вёрою возвели1ченнаz: * t ю4ности бо бGа почeтше, * и3
дрyгъ дрyга возлю1бльше, * д0брэ во бlгоговёніи и3 въ брaчнэй чcтотЁ

спожи1вше, * и3 на послёдокъ житіS своегw2 м§ничєскіz вэнцы2 t гDа
пріsсте: * нaмъ же въ примёръ и3 подражaніе вaше бGоуг0дное житіE
њстaвисте: * тёмъ же хвaлzще вaсъ, вопіeмъ вaмъ сицєвaz:
Рaдуйтесz, земнaгw брaка рaдwстницы: * рaдуйтесz, нбcныz свaдьбы
ўч†стницы. *
рaдуйтесz, согр†жданъ вaшихъ помHщницы: * рaдуйтесz, грaда вaшегw
мlтвєнницы. *
рaдуйтесz, въ ск0рбехъ нaши заст{пницы: * рaдуйтесz, въ бэдaхъ нaши
защи6тницы. *
рaдуйтесz,

супрyж[нич]ества

наст†вницы:

*

рaдуйтесz,

цэломyдріz

храни1тєльницы. *
рaдуйтесz, с™hхъ собHръ слик0вствєнницы: * рaдуйтесz, првdныхъ
наслёдіz пріє1мницы. *
рaдуйтесz,

њбэтовaнныхъ

дHбръ

наслBдницы:

*

рaдуйтесz,

пред8угот0ванныхъ бл†гъ прич†стницы. *
рaдуйтесz,

нбcныхъ

дворHвъ жи1тєльницы: * рaдуйтесz,

стaнwвъ насє1льницы. *

свётлыхъ
[Лю1діе:]

Рaдуйтесz, монтaне и3 маxjмо, * с™jи сmггідHнстіи мyчєницы.
Сmнаxaрь.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Пeщь џтроцы nгнепaльну дрeвле росоточaщу показaша, * є3ди1наго бGа
воспэвaюще, и3 гlг0люще: * превозноси1мый nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.
с™и1вша брaкъ предстоsніемъ свои1мъ въ кaнэ галіeйстей, * и3

Њначaтокъ свои6мъ знaменіємъ тaмw сотв0рша: * хrтA бGа, и3 вы2,

q! с™jи супр{жницы, * воспэвaюще превозноси1те и3 препрослaвите.

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.
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А

нђелима на небу радовање, * и људима на земљи весеље *
уистину се показује (с)помен ваш, * Монтане исповедањем
узвишени * и Максимо вером узвеличана; * јер од младости
Бога поштовав(ши), * и једно друго чисто заволев(ши), * лепо у
доброј вери и брачној чистости (заједно) поживесте, * и на послетку
живота свога мученичке венце од Господа примисте; * а нама за
пример и подражавање ваше богоугодно живљење остависте; * па
стога хвалећ(и) вас, кличемо вам ов(ак)о:
Радујте се, земаљског брака радосници; * радујте се, небеске
свадбе учесници.
Радујте се, суграђана ваших помоћници; * радујте се, града вашег
молитвеници.
Радујте се, у невољама наши заступници; * радујте се, у
опасностима наши заштитници.
Радујте се, супружништва наставници; * радујте се,
целомудрености чуварници .
Радујте се, зборова светих саликовственици; * радујте се, наслеђа
праведних пријемници.
Радујте се, обећаних добара наследници; * радујте се,
предуготовљених блага причасници.
Радујте се, небеских дворова становници; * радујте се, светих
станова насељеници.
[Народ:]
Радујте се, Монтане и Максимо, * свети Сингидун(ум)ски
мученици.
Синаксар.*19
Песма 7. Ирмос:
Младићи огњем распаљену пећ некада показаше расточеном, *
једног Бога опевајућ(и) и говорећ(и): * Боже отаца, преузвишен
[(је)си] и препрослављен.
нога који освети брак присуством својим у Кани Галилејској, *
и почетак својим знамењима тамо учини;*20 * Христа Бога, и
ви, о! свети супружници, * попевајућ(и) преузносите и
препрослављајте.

О

* видети на крају ове књиге.
* ср. Јн. 2,1-11.

19
20

Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь
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С

®цемъ всёмъ хrтY гDу послёдовасте, * и3 вёру свою2 безбоsзненнw
и3сповёдасте, * q! с™jи свидётелє хrтіaнскагw добротолю1біz: *

тёмъ того2, вопію1ще превозноси1те и3 препрослaвите.

Л

жцA вселукaвагw дє1мwнскаz вHинства, * на три1знищи житіS
страти1гіею

подвигопол0жника

и3зрsдною
хrтA:

*

порази1сте,
тёмъ

того2,

*

q!

с™jи

вэнє1чницы

взывaюще превозноси1те

препрослaвите.

и3

Бчdенъ:

чищeніе нaмъ и3спроси2 нaшихъ согрэшeній, * и3 мглY tжени2 лю1тыхъ

Њњмрачeній, * ћкw м™и є3ди1наго безгрёшнаго, вLчце: * да тS вhну

превозн0симъ и3 препрослaвимъ.

Пёснь }. Їрм0съ:
Неwпaльнаz

nгню2

въ

сінaи

причaщшаzсz

купинA,

*

бGа

kви2

медленоzзhчному и3 гугни1вому мwmсeови: * и3 џтроки рeвность б9іz три2
непребори1мыz во nгни2 пэвцы2 показA: * вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, * и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
дскимъ

Ѓсоyзомъ

њѕлоблeніємъ

и3

вр†жіимъ

нападeніємъ,

* супрyжества

воoружи1вшесz, њдолёсте, * и3 во всёхъ и3скушeніихъ

непоколеби1ми пребhсте, * є3ди1наго бGа соглaснw пою1ще * и3 во вс‰ вёки
превозносsще.

В

од0ю ўтоплeніz ћкw рэк0ю сп7сeніz * t преходи1мости въ
вёчность преплhсте, * t земли2 на нб7о престaвистесz, * болBзни

же и3 воздых†ніz преминyсте, * и3 нhнэ хrтA бGа вhну поeте * и3 во вс‰
вёки превозноси1те.

Л

Bта житє1йскаz въ чcтнёмъ брaцэ пожи1сте, * и3 м§ническую
кончи1ну сопріsсте, * нhнэ же въ присножив0тіи свесели1тесz, * гDа

бGа нем0лчнw пою1ще * и3 во вс‰ вёки превозносsще.

В

Бчdенъ:

ели1кое и3 преслaвное тaинство ржcтвA твоегw2, бцdе дв7о: * ю4же прbр0цы
возвэсти1ша

и3

мyчєницы

и3сповёдаша:

*

ѓгGли

нем0лчнw

воспэвaютъ, * мh же чlвёцы бlгоговёйнw поeмъ * и3 во вс‰ вёки
превозн0симъ.

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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вим срцем Христу Господу поледовасте, * и веру своју
безбојазно исповедасте, * о! свети сведоци хришћанског
добро(то)љубља; * зато Њега, кличућ(и) преузносите и
препрослављајте.

С

Л

аж(љив)ца свелукавог демонске војске, * на попришту живота
стратегијом изврсном поразисте, * о! свети венчаници
Подвигоположника Христа; * зато Њега, узвикујућ(и) преузносите и
препрослављајте.
Богородичан:
чишћење нам испроси наших сагрешења, * и маглу одагнај
љутих [п]омрачењā, * као Мајка јединог Безгрешног,
Владичице; * да Те једнако преузносимо и препрослављамо.

О

Песма 8. Ирмос:
Несагорива се купина на Синају не сједини са огњем, * [и] Бога
[об]јави споројезичном и муцавом Мојсеју; * а ревност Божија три
младића у огњу несавладивим поетама показа: * Сва дела Господња
појте Господа, * и преузносите у све векове.

А

дским злобљењима и вражијим напад(ај)има, * супружништва
свезом наоружав(ши) се, одолесте, * и у свим искушењима
непоколебиви оста[до]сте, * јединога Бога сагласно појућ(и) * и у све
векове преузносећ(и).
одом утопљења као реком спасења * из пролазности у вечност
препловисте, * са земље се на небо преселисте, * а боли и
уздисања (пре)минусте, * и сада Христа Бога једнако појете * и у све
векове преузносите.

В

Љ

ета животна у часном браку поживесте, * и мученичку
кончину заједно примисте, * а сада се у вечном животу
заједно веселите, * Господа Бога неућутно појућ(и) * и у све векове
преузносећ(и).
Богородичан:
елику и преславну тајну Порода Твога, Богородице Дјево, *
коју пророци најавише и мученици исповедаше; * анђели
неућутно славослове, * а ми људи доброверно појемо * и у све векове
преузносимо.

В
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Меcеца мaрта, у 26 [27]. дан

Пёснь f7. Їрм0съ:
М™и б9іz и3 дв7а, р0ждшаz и3 дв7ствующаz пaки, * не є3стествA дёло,
но б9іz снизхождeніz: * тёмъ ћкw є3ди1ну б9іихъ чудeсъ спод0бльшуюсz,
* тS при1снw величaемъ.
коже ґарHнъ преисп0лненъ сщ7eнства блгdтію, * и3 њдёzнъ с™остію и3

Ћпрвdностію:

*

съ

спострадaвшею

ти2

супрyжницею

маxjмою

*

свётомъ хrт0вымъ совозсіsлъ є3си2 концє1мъ сmрм‡йскимъ, монтaне слaвне.
ђльскихъ повелёній монтaнъ и3 маxjма kви1шасz и3сполни1тели, * и3

Е#бlгоговёніz

свидётели и3 ревни1тели: * животов0дственнагw пути2

наст†вницы * и3 согр†жданъ свои1хъ тeпліи мlтвєнницы.

М

yчєницы с™jи, t земнhхъ разлучи1стесz, * и3 къ нбcному грaду
престaвистесz: * и3дёже хrтY предстоитE и3 њ нaсъ моли1тесz, *

бжcтвенныz блгdти и3 нaмъ и3сп0лнитисz.

Бчdенъ:

б8ими2 нaсъ, дв7о, м™рними твои1ми щедр0тами, * и3 покрhй нaсъ

ЊвLческимъ

твои1мъ њмоф0ромъ: * да тS бlгодaрнw слaвимъ, мы2

ўб0зіи, * ћкw нaшу и4стинную бlгодёzтельницу.
Свэти1ленъ.
Поd: Жєны2, ўслhшите:

Ди3 маxjму бlгокрaсную: * свёта бо прaздника и4хъ џбщницы бhхомъ,
вA свэти6льника пресвBтла воспои1мъ, вёрніи, * монтaна сщ7eннаго и

* и3 блгdти мlтвъ и4хъ спод0бихомсz.

Слaва:

рyжіемъ бlгочcтіz воoружи1вшесz, * страд†льницы твои2, гDи, *

Nкрёпость

проти1вныхъ

порази1ша,

*

и3

безoбрaзіе

мучи1телей

посрами1ша: по тебЁ слaвнw пострадaша, * и3 прич†стницы свёта твоегw2
бhша.

И# нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ:

В

оспэвaемъ тS, дв7о, со цRк0вными пэснопэвцы6, * и3 и3сповёдуемъ
тS съ непобёдными м§ники: * величaюще тS свётъ и4стинный

пор0ждшую.

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.
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Песма 9. Ирмос:
Мати Божија и Дјева, која роди и опет девствује, * [то] није дело
природе, н(ег)о Божијег снисхођења; * зато као једину која се
удостоји Божијих чуд(ес)а, * Тебе увек величамо.

А

арону слично преиспуњен свештенства благодаћу, * и одевен
светошћу и праведношћу; * заједно са с тобом пострадалом
супружницом Максимом * светлошћу Христовом си засијао
крајевима Сирмиј(ум)ским, Монтане славни.

М

онтан и Максима се показаше еванђелских заповести
испунитељи, * и добре вере сведочитељи и ревнитељи; *
животоводног пута наставници * и суграђана својих топли
молитвеници.
д земаљског се разлучисте, мученици свети, * и у небески град
се преселисте; * где пред Христом стојите и за нас се молите, *
да се божанском благодаћу и ми испунимо.
Богородичан:

О

бгрли нас, Дјево, мајчинским Твојим милосрђем, * и покриј
нас владалачким Твојим омофором; * да Те благодарно
славимо, ми убоги, * као нашу истинску Добротворку.

О

Свјетилан.
Подобан: Жене, послушајте ...
пресветла опевајмо, верни, * Монтана свештеног
Дваи светилника
Максиму благокрасну; * јер светлости празника њихова
заједничари поста[до]смо, * и благодати молитава њихових се
удостојисмо.
Слава ...
ружјем побожности наоружав(ши) се, * страдалници Твоји,
Господе, * моћ противникā поразише, * и безобразје мучитељā
посрамише; * за Тебе славно пострадаше, * и причасници Светлости
Твоје поста[до]ше.

О

И сада ... Празника или Триода; или Богородичан:
певамо Те, Дјево, са Црквеним песницима, * и исповедамо Те
са непобедивим мученицима; * величајућ(и) Тебе која
Светлост истиниту породи.

О

Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь
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На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ ѕ7.
Поd: ВсE tл0жше:

П

ріиди1те днeсь, q! вёрніи, * дух0внэ да возвесели1мсz * и3
совокyпльшесz да восхвaлимъ * предстaтели нaшz теплёйшыz: *

монтaна бlгочcти1ва и3 маxjму и3зрsдную, * сmггідHнское похвалeніе и3
сmрмjйское ўкрашeніе: * тjи бо м0лzтсz хrтY бGу * њ нaсъ согр†жданъ
свои1хъ.

[Двaжды.]

С

E приспЁ всесвётлаz пaмzть вaша, * монтaне достохвaльный и3
маxjмо

премyдраz,

*

њсіzвaющи

н0вое

жи1тельство

дрeвнихъ

грaдwвъ, * сmггідHна преслaвнагw и3 сmрмjи цrкіz: * є4же [съ] люб0вію ю5
прославлsетъ, * и3 мlтвы сво‰ къ вaмъ ўправлsетъ.

С

yще на земли2 сeй, * монтaне прехвaльный и3 маxjмо достослaвнаz, *

* в0льнэе цRю2 нбcному нeжели землeнному пораб0тасте: * и3 вс‰

прещє1ніz ћкw ничтHжнаz презрёвше, * мучи1тели порази1сте и3 бGу своемY
бlгоугоди1сте: * тёмже нетлёнными вэнцы6 t негw2 ўвэнчaстесz, * и3 во
и3скушeніихъ прибэгaющымъ вaмъ помогaете.

П

ріиди1те,

q!

ч†да

непостhдныхъ

бlгоoбр†знаz

дрeвнихъ

хrтіaнъ,

Слaва, глaсъ }:
цRкHвнаz,
*

*

колBна

пот0мцы
бlгочcтіемъ

бlговоспи6таннаz: * сл†вныz въ добропобёдныхъ м§ницэхъ бlгопёсненнw
восхвaлимъ,
ўбlжи1мъ,

*
*

и3

вєли1кіz

монтaна

въ

предстaтелехъ

сщ7eннаго

и3

маxjму

нaшихъ

достод0лжнw

вёрную,

*

сmггідHна

бlгопохвалeніе и3 сmрмjи великослaвіе.
И# нhнэ, прaздника и3ли2 тріHди: и3ли2 бчdенъ, глaсъ т0йже:

Б

цdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz, * возрасти1вшаz нaмъ пл0дъ животA:
* тебЁ м0лимсz, моли1сz, вLчце, * со с™hми монтaномъ и3

маxjмою, * и3 всёми бэлгрaдскими м§ники * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна: t канHна, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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На Хвалите ... стихире, на 4, глас 6.
Подобан: Све одложив(ши) ...
одите данас, о! верни, * духовно да се узвеселимо * и
сакупив(ши) се да усхвалимо * заступнике наше најтоплије: *
Монтана побожног и Максиму изврсну, * Сингидун(ум)ску похвалу
и Сирмиј(ум)ско украшење; * јер се они моле Христу Богу * за нас
суграђане своје.
[Два пута.]

Х

во приспе најсветлији (с)помен ваш, * Монтане достојни хвале
и Максимо премудра, * обасјавајућ(и) ново становништво
древних градова, * Сингидун(ум)а преславног и Сирмијума царског;
* које га (с) љубављу прославља, * и молитве своје к вама управља.

Е

Б

удућ(и) на земљи овој, * Монтане прехвални и Максимо
достојна славе, * радије Цару Небеском него земљском
послужисте; * и све претње као ништав(н)е презрев(ши), * мучитеље
поразисте и Богу своме добро угодисте; * стога се нетрулежним
венцима од Њега увенчасте, * и у искушењима прибегавајућим вам
помажете.
Слава ... глас 8:
одите, о! чеда благолика Црквена, * потомци непостидних
древних хришћана, * поколења побожношћу добро
васпитана; * славне међу добропобедним мученицима благопесмено
усхвалимо, * и велике међу заступницима нашим достојно дуга
ублажимо, * Монтана свештеног и Максиму верну, * Сигидун(ум)а
добру похвалу и Сирмијума велику славу.

Х

И сада ... Празника или Триода; или Богородичан, глас исти:

Б

огородице, Ти си лоза истинита, * на којој нам израсте Плод
живота; * Теби се молимо, моли се, Владичице, * са светима
Монтаном и Максимом, * и свим Београдским мученицима * да се
спасу душе наше.
Славословље велико, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а: од Канона, Песма 3. и 6.*21
* одн. по Типику.

21
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Меcеца мaрта, у 26 [27]. дан

Прокjменъ, глaсъ є7:
Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 * t р0да сегw2 и3 во вёкъ.
Стjхъ: Сп7си1 мz, гDи, * ћкw њскудЁ прпdбный.
Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f.
Ґллилyіа, глaсъ д7:
Стjхъ: Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * бGъ ї}левъ.
Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
С™0е є3ђліе луки2, зачaло Rѕ.
Причaстенъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ, * пр†вымъ подобaетъ похвалA.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

Св. мyч. презвитера Монтaна и супрyге му Максиме, Сингидун(ум)ских.
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Прокимен, глас 5:
Ти ћеш нас, Господе, сачувати и одржати * од рода овог и до
века.*22
Стих: Спаси ме, Господе, * јер неста[де] свети.*23
Апостол Римљанима, зач. 99.
Алилуја, глас 4:
Стих: Диван је Бог у светима Својим, * Бог Израилов.*24
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*25
Св. Јеванђеље од Луке,зач 106.
Причастен:
Радујте се, праведн[иц]и, у Господу; * прав[едн]има приличи
похвала.*26
Крај делу, слава и хвала Богу!

* Пс. 11,8.
* Пс. 11,2а.
24* Пс. 67,36а.
25* Пс. 115,6.
26* Пс. 32,1.
22
23

Мцcа мaрта, въ кѕ7-й [к7з-й] дeнь
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Синаксар 1:*27
Месеца марта, у 26 [27]. дан.
(С)помен светих меченика:
презвитера Монтана и супруге му Максиме,
Сингидун(ум)ских [Београдских].
Стих:

Б

Супружништвом свеверним,
и мужаством исповедним,
светло засијаше презвитер [Монтан]
и [супруга му] Максима.

огоугодни и прекрасни овај свештеник Бога вишњега Монтан и
и супруга његова, часношћу живљења испуњена, блажена
Максима, засијаше у Цркви Божјој непорочношћу свога
подвизавања и служења међу Христовим слугама, и на послетку
храбрим исповедањем свете и непостидне вере и страдањем
ради ње чак до крви. По речима Спаситељевим ,,кад вас потерају из
једног града, бежите у други“,*28 ови послушници Логоса Божјег
Христа пођоше из Сингидунума, где верно служаху Богу, у Сирмијум,
где имађаше принети добро сведочење. Пошто их Господ поучи и
речима ,,сви ће вас омрзнути имена мога ради“*29 и ,,не бојте се оних
који убијају тело, а душу не могу погубити,“*30 они с непоколебивом
вером у Сина Божјег Христа ступише пред гувернера Проба. Кад часни
презвитер Монтан одби да одступи од светог држања у вери, мучитељ
изведе на суд мужаствену Максиму мислећи у безумљу свом да ће је
ради женске слабости поколебати. И она, благодаћу Господњом
испуњена, поревнова за свету веру и изјави да је спремна да претрпи
страшна мучења. Тада, бојећи се да овакво исповедање вере не уздрма
паганску заблуду, мучитељ посла свете страдалнике Христове Монтана
и Максиму на погубљење на мосту на реци Сави. Тамо они пострадаше
телом а душом се сјединише са љубљеним њиховим Господом и ликују
у неизрецивој радости међу свим мученицима. Њихове часне мошти
* први синаксар је на моју молбу саставио Лазар Љубић 23. апр. 2020. г., ја сам га минимално
доредиговао; а други је мој састав. Како нисам баш одушевљен ни једним од њих, дајем их на
крају текста, у нади да ће једног лепог дана од њих бити направљено нешто боље.
28 Мт. 10,23.
29 Лк. 21,17.
30 Мт. 10,28.
27

С™hхъ мyчєникъ: пресвЂтера монтaна и3 супрyгы є3гw2 маxjмы, сmггідHнскихъ.
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беху похрањене од хришћана, а касније пренете у северне крајеве
Италије и Рим. Одатле су мошти блажене Максиме пренете у
Клирвотер у Америци.
Њиховим светим молитвама, Господе Исусе Христе, помилуј и
спаси нас. Амин.
Синаксар 2:
Стих:

П

Бога храбро исповедише,
заједно поживеше,
и заједно пострадаше,
и тако се Христу преставише.

обожни презвитер Монтан и његова супруга Максима живљаху у
Сингидун(ум)у (данашњи Београд), почетком Диоклецијанових
прогона хришћана. О њима налазимо записе у различитим
западним Мартирологијима. Царев зет и савладар Галерије беше
издао наредбу да хришћани морају принети жртве римским
боговима, а Монтан и Максима желећи да то избегну, одбегоше у
Сирмијум (данашња Сремска Митровица). Неко време су се скривали,
но потом их неко пријави као хришћане, па беху ухваћени и изведени
пред управитеља Проба, који од њих тражаше да се одрекну своје вере
у Христа Господа, но они то одбише. Одведоше их потом на мост, и
пошто опет одбише да се одрекну своје вере и да принесу жртве
паганским боговима, погубљени беху одсецањем главе и бачени у реку
Саву (или потопљени да се у њој удаве). Пострадали су 304. године,
заједно с још неким мученицима: Квадратом, Теодосијем, Емануилом
и још 40 хришћана чија имена нису позната. Хришћани тајно
извадише њихова тела из реке, а њихове мошти касније беху
отпремљене у Рим и похрањене у катакомбама св. Прискиле на
Саларијској цести (Via Salaria), где почиваху 1500 година. Године 1804.
беху отворени неки гробови у овим катакомбама, и тада су у добром
стању пронађене и мошти св. Максиме. Након тога су чуване у многим
црквама и манастирима, а своје коначно почивалиште нашле су у
католичком манастиру Byzantine Poor Clares of North Royalton (Ohio,
USA).
Њиховим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас. Амин.
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