Пaмzть с™hхъ
Ґпcтwлъ и3 мyчєникъ:
ґндронjка, пeрвагw є3пcкпа
панн0нскагw [сmрмjйскагw]:
и3 сотрyдницы є3гw2 їунjи,
и3 спострадaвшихъ и5мъ.

Мцcа мaіа, въ з7i-й дeнь.*1
Пaмzть с™hхъ ґпcтwлъ и3 мyчєникъ: ґндронjка,
пeрвагw є3пcкпа панн0нскагw [сmрмjйскагw]:
и3 сотрyдницы є3гw2 їунjи, и3 спострадaвшихъ и5мъ.*2
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры на }:
прaздника G, и3 с™hхъ ґпcлwвъ є7, глaсъ }.
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:

С

л0вомъ безсловeсную * ўстaвилъ є3си2 безб0жіz тлю2, * ћкw сл0ва
послyшникъ, * и3 слaвенъ служи1тель, * и3 свэти1льникъ пресвётелъ *

вселeнныz, бGоблажeнне. * тёмже тS словесы6 бжcтвенными слaвимъ, * и3
с™yю

твою2

пaмzть

прaзднуемъ

рaдостнw,

*

хвалY

приносsще

вседержи1телю.

П

avелъ

бжcтвенный

ґпcлъ,

*

бжcтвенными

похвалaми

*

вaсъ

восхвалsz свётлw, * вBрнымъ представлsетъ вaшу д0блесть: *

прeжде сегw2 гlг0лz, * показaти вaсъ б9іz сл0ва ў§ники2 всемyдріи, * и3
срHдницы є3гw2, їунjа слaвнаz, * ћкw вои1стинну, * и3 бlжeнный ґндронjче,
* б9іи ўгHдницы.

В

сю2 сщ7eннымъ проповёданіемъ * просвэти1вше зeмлю, * мглY
tгнaсте сyетства, * и3 къ свёту настaвисте бGоразyміz, * сyщыz

во тьмЁ дрeвле безб0жіz, * бжcтвенніи ґпcли, * наст†вницы сп7сeніz, * и3
мlтвєнницы всёхъ * вёрнw вaсъ почитaющихъ всегдA.
* спомињу се и 22. фебруара на Обретења моштију мученика Евгенијских, међу којима су биле
пронађене и њихове мошти.
2* текст службе преузет из руских „Редовних минеја“. Допуна службе започета 10. марта 2017. г.
Прегледано и финално редиговано почетком маја, завршено 16. маја 2020. г.
1

Мцcа мaіа, въ з7i-й дeнь

~2~

И$ны стіхи6ры, глaсъ т0йже [зорaстwвы].
Поd: Чт0 вы наречeмъ:

Ч

т0 вы наречeмъ, q! ґпcли с™jи; * сHлнца мhслєннаz, ћкw вселeнную
просвэщaете; * свэти6ла небє1снаz, ћкw поднбcную њзарsете; *

nр{жіz бжcтвєннаz, ћкw їдwлобёсіе попирaете; * бlгоух†ніz хrтHва, ћкw
воню2 рaзума є3гw2 kвлsете;*3 * но, не и3мyще словeсъ лэпопdбныхъ, *
т0кмw м0лимсz моли1тесz * поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Ч

т0 вы воз8именyемъ, q! ґпcли слaвніи; * ґрхітeктwни прем{дрыz,
ћкw њсновaніе д0брое полагaете;*4 * розги2 віногрaда хrт0ва, ћкw

віно2 бGовёдэніz и3сточaете; * ўстA бGогл†снаz, ћкw словесA б9іz
возвэщaете; * забр†ла возбр†ннаz, ћкw бlгочcтіе ўкрэплsете; * но, не
и3мyще плетeній лэпопёсненныхъ, * т0кмw м0лимсz моли1тесz * сп7сти1сz
душaмъ нaшымъ.

П

Слaва, глaсъ ѕ7:

ріиди1те, вси2 всeльницы земли2 панн0нскіz, * восхвaлимъ во ґпcлэхъ
сл†вныz, * до нaсъ съ бlговёстіемъ хrт0вымъ дости1гшыz,*5 * и3

тьмY

kзhчества

крёпкw

разгнaвшыz:

*

ґндронjка

сщ7eннаго

бGогlг0льника и3 бжcтвеннаго таи1нника, * и3 спотруди1вшуюсz є3мY во
бlговёстіи їунjю досточcтнyю: * бжcтвенное є3ђліе кyпнw проповэдавшыz,
* и3 kзhчєска мн0жєства просвэти1вшыz: * кyпнw же и3 слaвнw
пострадaвшыz, * и3 во дворы2 гDни престaвльшыzсz: * и3дёже и3 нaмъ
м0лzтсz водворsтисz.

И# нhнэ, прaздника.

На літjи стіхи6ры: хрaма, прaздника и3 с™hхъ ґпcлwвъ, глaсъ д7:

П

анн0нскую странY всsкою добр0тою ўкрaшенную, * и3 и3з8oби1ліемъ
всsкимъ земнhмъ пребогaтую: * и3 сmрмjйскій грaдъ всsкою

цrкою слaвою возвhшенъ, * и3 м§ническою кр0вію пaче снёга ўбэлeнъ: *
преукраси1сте н0вою nдeждею свhше и3сткaнною, * и3 превозвыси1сте
слaвою

съ

нб7съ

бGовэщaнніи,
* ср. 2. Кор. 2,14-15.
* ср. 1. Кор. 3,10.
5* ср. 2. Кор. 10,14.
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*

сшeдшею:

*

свэти6льницы

q!

ґпcли

нб7озaрніи,

всесщ7eнніи,
къ

свёту

сл0ва

nргaны

незаходи1мому
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путеводsщіи: * моли1тесz вhну ко гDу слaвы * и3 нaмъ съ вaми въ
нeйже спребывaти.

Глaсъ є7:

Р

aдуйтесz, сHлнца свэтоз†рнаz, * kзhкwмъ свётомъ бGовёдэніz
возсі‰вшаz: * рaдуйтесz, свэти6ла пресвBтлаz, * бжcтвенными

сіsньми вс‰ концы2 њблист†вшаz: * рaдуйтесz, лучи6 мhслєнныz, * вс‰
земнорHдныz просвэти1вшыz: * рaдуйтесz, н0ги прекр†сныz, * нaмъ во
бlговёстіи сп7сeніе kви1вшыz: * и3 вс‰ вои1стинну бlг†z и3 кр†снаz, * ±же
ў гDа сyть нaмъ пред8уготHваннаz.

С

Слaва, глaсъ ѕ7:

вэти1льники восхвaлимъ цRкHвныz, * ґндронjка бGослaвнаго и3 їунjю
бGохвaльную: * ѕвBзды на твeрди нбcнэй возсіsвшыz, * и3 kзhки

проповэдaньми

свои1ми

просвэти1вшыz:

*

досточeстнw

на

земли2

пожи1вшыz, * и3 на нб7сA восх0дъ получи1вшыz: * цrтвіz тaмошнzгw ў
хrтA спод0бившыzсz, * и3 вэнцы6 нетлёнными ўкраси1вшыzсz: * въ
пок0й трудHвъ свои1хъ престaвльшыzсz, * нhнэ же со всёми ґпcлы
ўбlжaющыzсz: * хrтA самаго2 бGа возвэщaющыz, * и3 того2 гDа всBмъ
концє1мъ возгласи1вшыz. * тёмже, хrтE б9е, * мlтвами и4хъ вр†жіz
шат†ніz низложи2, * и3 правослaвныхъ вёру возвhси, * ћкw є3ди1нъ бlгъ и3
чlвэколю1бецъ.

И# нhнэ, прaздника.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 ґпcтwльскаz.

Х

rт0вымъ

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ д7:
є3ђліемъ

всю2

странY

панн0нскую

просвэти1сте,

*

и3

и4стинное бGочcтіе въ нeй водрузи1сте: * и3 наст†вницы въ жи1знь

мнHгимъ бhсте, * t їдwлонеи1стовства къ бGовёдэнію и5хъ привед0сте, *
q! ґпcли приснопaмzтніи.
Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz
гlг0лы и4хъ.*6

Л

иковствyй сmрмjйскій грaде, * и3мёzй себЁ первос™и1телz ґндронjка,
ґпcла слaвнаго: * въ тебЁ сёмz є3ђльское возсёzвша, * и3 t тебE

тьмY kзhчества tгнaвша: * свётомъ хrт0вымъ жи1тельство твоE
просвёщша, * и3 њ тебЁ вhну хrтY бGу предстоsща.
* Пс. 18,5а.
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Стjхъ:

Нб7сA

повёдаютъ

слaву

б9ію,

*

творeніе

же

рукY

є3гw2

возвэщaетъ твeрдь.*7

В

селeнную мн0гими знaменьми ўдиви1сте, * гDу содёйствующу вaмъ
чудесы6:*8 * всю2 панн0нію є3ђліемъ хrт0вымъ и3сп0лнисте, * въ

послушaніе kзhки приводsще: * и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ ўзрёша, *
и3 и5же не слhшаша ўразумёша.*9

Слaва, глaсъ є7:

ргaны добропёсненніи и3 свирёли сладкоглaсніи, * ґпcли бжcтвенніи: *

Nkзhкwвъ

њкормлeніе и3 призвaнныхъ ўвэрeніе, * къ познaнію

хrт0ву наставлeніе: * словесы6 и3 дэ‰ніи вс‰ просвэти1сте, * и3 хrтA бGа
и3сповёдати научи1сте, * сп7са всёхъ и3 содётелz.

И# нhнэ, прaздника.

Тропaрь [џбщій ґпcлwвъ], глaсъ G:
пcли с™jи, * моли1те млcтиваго бGа, * да прегрэшeній њставлeніе *

Ґподaстъ душaмъ нaшымъ.

Тропaрь и4нъ, глaсъ №:*10

Дмjру kви1стесz, * всBмъ насэвaюще блгdти проповёданіе. * тёмже,

в0ица свэтови1днаz сщ7eнныхъ ґпcлwвъ * и3 проповёдатели хrтHвы

днeсь вёрнw восхвалsемъ вaсъ, * q! ґндронjче и3 їунjе бGомyдріи, * хrтA
величaюще.
[Тропaрь и4нъ, глaсъ в7:*11

В

озсіsсте ћкw ґпcли и3 бlговёстницы хrтHвы, * возсёzвше
проповёданіе блгdти во kзhцэхъ: * тёмже восхвалsемъ вaсъ, *

ґндронjче и3 їунjе слaвніи, * величaюще хrтA бGа нaшего.]
* Пс. 18,2.
* ср. Mк. 16,20.
9* ср. Рим. 15,18-19,21.
10* превод из грчког „Великог часослова“ (Ωρολογιον το μεγα, Атина, 2003. г.) преузет са
LiveJournal-a Наталије Бахареве.
11* преведено и прерађено са енглеског језика из програма „Menologion 3.0“: Troparion of Ss
Andronicos and Junia, Tone 2: You shone forth as Apostles and heralds of Christ, * sowing the
preaching of grace among all men. * Therefore we praise you, illustrious Andronicos and Junia, * as
we exalt Christ our God. Очигледно у питању различит превод истог тропара.
7
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Тропaрь и4нъ, глaсъ є7 [зорaстовъ]:

С

вётомъ є3ђліа хrт0ва панн0нію всю2 просвёщшаго, * ґндронjка
восхвалsемъ

ґпcла

бGовэщaннаго:

*

и3

є3мY

во

бlговёстіи

спотруди1вшуюсz їунjю, * ўбlжaемъ ћкw ѓгницу хrтовэнчaнную: * и3
спострадaвшій и5мъ с0нмъ м§ническій, * гDа добрЁ и3сповэди1вый и3 вёру
соблюди1вый: * молsщесz ко гDу во є4же поми1ловатисz * прaзднующымъ
нaмъ пaмzть и5мъ лётную.

На У$трени.
На БGъ, гDь: тропари2: прaздника и3 с™hхъ ґпcлwвъ [±же х0щеши].
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ в7:
вше паннHнскіz kзhки * мрeжею бGопроповёданій свои1хъ, *
Ўлови1
ґндронjкъ преслaвный и3 їунjа всебlжeннаz, * научи1ша |
покланsтисz є3ди1ному бGу въ трbцэ: * тёхъ мlтвами ўтверди2 цRковь
твою2, хrтE б9е, * и3 ўщeдри достоsніе твоE, всемлcтиве.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7:

Л

учы2 сlнца прaвды, * просвэти1вшыz всю2 странY панн0нскую, * q!
ґпcли всеслaвніи, ґндронjче и3 їунjе: * бжcтвенными вaшими мlтвами

тьмY їдwлобёсіz разгонsете, * и3 є3ђльскими проповBданіи вaшими хrтY
kзhки ўловлsете: * тёмже, днeсь почитaемъ труды2 вaшz.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
На полmелeи, величaніе:

В

еличaемъ вaсъ * ґпcли с™jи, * ґндронjче и3 їунjе: * бlговёщеньми
вaшими * всю2 странY панн0нскую просвэти1вшыz, * и3 kзhчєскаz

мн0жєства * ко хrтY привeдшыz.
Pал0мъ и3збрaнный: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:*12
* Пс. 18,2.
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По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрости:

Б

жcтвенною мрeжею словeсъ вaшихъ, * ры6бы словє1сныz бGомyдрw
ўлови1вше, * сі‰ принес0сте гDеви ћкw начaтки земли2 панн0нскіz,

* и3 неколеби1мый ст0лпъ бlгочcтіz въ нeй водрузи1сте, * возсіsвшій
nкрє1стнымъ странaмъ є3ђліемъ хrт0вымъ: * тёмже, соглaснw вопіeмъ
вaмъ: * моли1те хrтA бGа, * даровaти нaмъ грэхHвъ њставлeніе * и3
душaмъ нaшымъ сп7сeніе.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.
Степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы
и4хъ.*13
Стjхъ:

Нб7сA

повёдаютъ

слaву

б9ію,

*

творeніе

же

рукY

є3гw2

возвэщaетъ твeрдь.*14
Всsкое дыхaніе:
Тaже: є3ђліе t луки2, зачaло н7а.*15
По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ є7:

В

сечcтн0е торжество2 достохвaльныхъ ґпcлwвъ * днeсь возсіS земли2
панн0нстэй,

*

мн0жество

блгdти

б9іz

и3зліsющее,

*

и3

тaинственнw дyшы нaмъ веселsющее, * сегw2 рaди прaзднствєннаz
воспэвaюще

гlг0лемъ

сицєвaz:

*

рaдуйтесz,

сyщыz

во

тьмЁ

просвэщaющыz: рaдуйтесz, зарsми мhсленными вс‰ њблистaющыz.
рaдуйтесz, ўчeньми вaшими nбhчаи людск‡z бlгоустр0ившыz: рaдуйтесz,
бGовёдэніемъ
празднолю1бніи,

нрaвы

kзhчєскіz

сошeдшесz,

*

ўбlготвори1вшыz:

неизгlг0лемыхъ

*

дарHвъ

пріиди1те,

q!

нбcныхъ

и4ми

спод0бльшыzсz, * прaздникъ и4хъ пёсньми лэпопdбными соверши1мъ.
* Пс. 18,5а.
* Пс. 18,2.
15* Лк. 10,16-21 (зач. 51).
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КанHнъ, є3гHже краегранeсіе:
ХвалY приношY мyдрому ґндронjку.
[Творeніе їHсифово.] Глaсъ }.
Пёснь №. Їрм0съ:
Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ
слaвнw прослaвисz.

Х
Н
Н

валY бGу прин0ситъ, въ прес™ёй, бlжeнне, пaмzти твоeй, чcтнaz
цRковь, п0двиги тво‰ вёрою слaвzщи.

апрaвилъ є3си2 ўмA твоегw2 вс‰ движє1ніz, сщ7eнне, къ б9іимъ
хотёніємъ, и3сполнeнію рaдуzсz, ґндронjче.
едyги њчищaти, дyхи tгонsти лук†выz, t бGа бжcтвенную блгdть

пріsлъ є3си2, бGомyдре ґндронjче.

БGо®ченъ:

дожди1 ми, дв7о, всёхъ согрэшeній и3збавлeніе, и3 и3справлeніе житіS,

Њтвои1мъ ходaтайствомъ и3 блгdтію.

[Катавaсіа: прaздника.]

Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть св™ъ ћкw гDь, и3 нёсть првdенъ ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ
всS твaрь: нёсть првdенъ пaче тебE, гDи.
въ ќды тво‰ пHдвиги, жи1знь спод0билсz є3си2 живyщихъ
Ўмертви1
зрёти, на земли2 пл0ть носsща хrтA бGа нaшего, ґндронjче ґпcле.
гнедохновeненъ бhлъ є3си2, бжcтвеннагw д¦а, чи1стою мhслію твоeю

NтеплотY,

ґпcле, њбносS, и3 попалsz прeлести тeрніе, ґндронjче

всехвaльне.

Г
Н

lгHлъ твои1хъ вэщaніе, и3 си1ла чудeсъ њбтечE мjра концы2, ў§ничE

гDень, бжcтвенныz д¦а блгdти вBрныz научaющи.

БGо®ченъ:

ёсть пречи1сты, пaче тебE, вLчце, и3 нёсть непор0чны рaзвэ тебE,

всенепор0чнаz, бGа бо всёхъ вмэсти1лище прострaнное є3ди1на былA

є3си2.

Мцcа мaіа, въ з7i-й дeнь
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Кондaкъ, глaсъ в7.
Поd: Вhшнихъ и3щS:

Ѕ

вэздY пресвётлую, бGоразyміz свётомъ просвёщшаго kзhки, *
ґпcла хrт0ва ґндронjка восхвaлимъ, * и3 съ ни1мъ во бlговёстіи

потруди1вшуюсz їунjю премyдрую, вопію1ще: * моли1те хrтA бGа непрестaннw
њ всёхъ нaсъ.
Кондaкъ и4нъ, глaсъ т0йже:*16
кw бlгослaвніи ґпcлwвъ ссeльницы * и3 и4стинніи ї}са служи1тели, *

Ћтогw2

снисхождeніz сщ7енноzви1тели показaстесz, * блгdть бо д¦а

пріи1мше, * ґндронjче и3 їунjе слaвніи, * ћкw свэти6льницы концє1мъ
kви1стесz.

Јкосъ:*17

Ґ

пcльское служeніе и3 сл0ва бlговэствовaніе и3сполнsюще, * вселeнную
всю2 њбтек0сте, * и3 на послёдокъ странY панн0нскую достиг0сте: *
въ нeй мн0гъ пл0дъ въ жи1тницу гDню собрaсте, * слaвнw
пострадaсте и3 сугyбыми вэнцы6 ўвэнчaстесz: * тёмже, труды6
вaшими ко хrтY ўневёщеннаz, * и3 блгdтію б9іею t дрeвнихъ днeй

до днeсь блгcвeннаz, * нем0лчнw восхвалsетъ вaсъ гlг0лющи сицєвaz: *
Рaдуйтесz, вселeнныz просвэщє1ніz: * рaдуйтесz, мjра бlговэщ†ніz. *
рaдуйтесz, вёры проповBданіz: * рaдуйтесz, бlгов0ніz хrт0ва њбон‰ніz.
* рaдуйтесz, цRкHвнаz столпостBніz: * рaдуйтесz, їдwложeртвєннаz
низвержє1ніz. * рaдуйтесz, kзhкwмъ къ бGу всыновлє1ніz: * рaдуйтесz,
бGоневёждwмъ посрамлє1ніz. * рaдуйтесz, согрэшaющымъ w3бращє1ніz: *
рaдуйтесz,

недyгующымъ

и3сцэлє1ніz.

*

рaдуйтесz,

ўкрэплє1ніz: * рaдуйтесz, кривовBрнымъ и3справлє1ніz. *

правовBрнымъ
[Лю1діе:]

Рaдуйтесz, ґндронjче и3 їунjе слaвніи, * ћкw свэти6льницы концє1мъ
kви1стесz.
* превод из грчког „Великог часослова“ (Ωρολογιον το μεγα, Атина, 2003. г.) преузет са
LiveJournal-a Наталије Бахареве.
17* дописан 15. маја 2020. г.
16

С™hхъ ґпcтwлъ: ґндронjка и3 їунjи, и3 спострадaвшихъ и5мъ.

~9~

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Ск0рw предвари2:

Б

жcтвенный ґндронjкъ свэтови1денъ бhвъ, с®цA просвэти2 бGоразyміz
свётомъ, ко гDу приходи1ти: тёмже и3 по кончи1нэ и3сточaетъ

и3сцэлє1ніz,

вёрою

приступaющымъ

чcтн0му

є3гw2

хрaму,

и3спрошaетъ вBрнымъ вeлію млcть.

и3

всBмъ

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ:
бнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее во

Њстрастeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰

t смeрти къ животY нетлёніz. тёмже тS по д0лгу бlжи1мъ вси2, дв7о
препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.
Пёснь д7. Їрм0съ:
И#зъ

горы2 приwсэнeнныz,

сл0ве, прbр0къ,

є3ди1ныz

бцdы,

хотsща

воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Т

S ћкw ср0дника цэлyетъ пavелъ, предъ вёрными бжcтвєнныz
тво‰ похвалы6 проповёдаz, ґндронjче бGогlг0ливе, свэтоводи1телю

восхвалsющымъ тS.

Дблaзнєнныz: и3 создaлъ є3си2, прехвaльне, цRкви во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
0мъ

В
Т

бhвъ

трbцы

прес™hz,

хрaмы

и3

трє1бища

разори1лъ

є3си2

озм0глъ є3си2 б9іею м0щію ўкрэпи1всz, си1льнагw восхи1тити сосyды,

бlжeнне, и3 соверши1ти д¦а с™aгw жили1ще, ґндронjче.

БGо®ченъ:

S всегдA, дв7о бцdе, вси2 вёрніи соглaснw воспэвaемъ, ћкw твeрдое и3
поб0рное предстaтельство, и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:

T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz
ќтромъ чlвэколю1біz твоегw2, гDи.
кw ср0дника тS пavлу, и3 прeжде є3гw2 ў§никA бhвша, съ ни1мже

ЋтS почитaемъ, вёрою сошeдшесz, ґндронjче.

Мцcа мaіа, въ з7i-й дeнь
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С

вэтоз†рныz ѕвёзды, сщ7є1нныz ґпcлы почти1мъ, їунjю бжcтвенную
и3 бGон0снаго ґндронjка.
кw

нарHчиты

сyще

во

ґпcтолэхъ,

Ћпроповёдаетъ въ цRкви, бlжeнніи.

Т

вaсъ

бlжeнный

пavелъ

БGо®ченъ:

S, прес™az nтрокови1це, прbр0ческій ли1къ проначертA, сщ7eнными
џбразы, бhти гDню роди1тельницу.

Ри1зу

Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
мнЁ

подaждь

свётлу,

њдэsйсz

свётомъ,

ћкw

ри1зою,

многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

Дґпcле, њмывaz душє1вныz нeмwщи.

0мъ тв0й и3сцэлeній и3ст0чники, люб0вію притекaющымъ и3сточaетъ,

стлёвшее безб0жіемъ мн0жество kзы6къ њбнови1лъ є3си2 н0выми

И#твои1ми ўчє1ніи, нетлённагw ї}са дрyже и4скренній.

кw сlнце њбтeклъ є3си2 зeмлю, ґндронjче премdре, трисlнечный и3

Ћнесоздaнный возвэщaz вBрнымъ свётъ бжcтвA.

Б

жcтвєннаz

шє1ствіz

на

тебЁ

вLки

БGо®ченъ:

познaшасz,

пл0тію

њбнищaвшагw, и3 њбогати1вша вBрныz, неискусобрaчнаz.
Кондaкъ и3 јкосъ прaздника.
Пёснь з7. Їрм0съ:

Въ начaлэ зeмлю њсновaвый, и3 нб7сA сл0вомъ ўтверди1вый, блгcвeнъ є3си2
во вёки, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Н

едyги лю6тыz, и3 всsку болёзнь t дyшъ вкyпэ же и3 тэлeсъ
tг0ниши, притекaющихъ въ д0мъ тв0й, мyдре ў§ничE хrт0въ.

Дчlвёкwмъ,
eмwнскаz

наи6тіz

tгонsеши,

и3

стр†сти

лю6тыz

њчищaеши

спострадaльчествомъ хrт0въ самови1дче: сегw2 рaди тS

вёрнw ўбlжaемъ.

Р

и1торское, мyдре, глумлeніе низложи1въ простот0ю ўчeній, бGа
проповёдуеши въ видёніи пл0тстэ, пожи1вша со земнhми бlгости

рaди.

БGо®ченъ:
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о ўтр0бу дв7ы всели1выйсz, и3 въ нeй ґдaма наздaвый, блгcвeнъ є3си2,
гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Пёснь }. Їрм0съ:

На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы
мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
б8юродBвшаz ѕлhмъ гн0емъ чlвёчєскаz, ґндронjче, с®цA, с0лію

Њбжcтвенною

стzгнyвъ,

ўчє1ніи

твои1ми,

и3зліsвшемусz

сл0ву,

сп7сaємы предстaвилъ є3си2, требlжeнне.

С

щ7eнникъ же и3 жрeцъ, и3 жeртва, пожeршемусz за млcрдіе познaлсz
є3си2, и3 къ немY востeклъ є3си2, ґндронjче, вэнeцъ нетлёніz и3 прaвды

t негw2 пріeмъ.

П

роповёдникъ

бжcтвенный,

и3

ґпcлъ

бGови1децъ,

разори1тель

и3стукaнныхъ ги1бельныхъ, и3 богати1тель ни1щихъ kви1лсz є3си2,

слaвне, и3 сіHна вhшнzгw вели1кій жи1тель, ґндронjче бGомyдре.

БGо®ченъ:

кw клещaми рукaми ќгль н0сиши, р0су бжcтвенную и3сточaющаго,

Ћдв7о,

плaменемъ лeсти бёдствующымъ, попалsюща же стр†сти,

пэсносл0вzщихъ тогw2 цrтвіе.
Пёснь f7. Їрм0съ:
Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2
приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ сп7сeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Ддeмwнскими прилHги, њживи1лъ є3си2 живон0снымъ твои1мъ сл0вомъ,

а џныz жи1зни kви1шисz наслёдникъ, ўмерщвлє1нныz прeжде

достобlжeнне ґндронjче.

кw и4стиннагw бhвъ віногрaда, пребlжeнне, лозA бlгорaслеина, віно2

Ћбезсмeртіz

и3скaпалъ є3си2, и3 чlвёкwвъ с®цA возвесели1лъ є3си2,

прехвaльне ґндронjче.

Т

ы2 ћкw м0лніz попали1въ вeщь многоб0жіz, ћвэ показaлъ є3си2
свётъ

бGоразyміz,

прославлsемъ вси2, ґндронjче.

сyщымъ

во

тмЁ

житіS:

тёмъ

тS

Мцcа мaіа, въ з7i-й дeнь
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С

щ7eннаz

твоS

просвэщaетъ

пaмzть

с®цA,

въ

простирaема
нeй

тS

въ

сщ7eннw

концы2

днeсь,

восхвалsющихъ,

достобlжeнне ґндронjче.

БGо®ченъ:

П

росвэщeніе нaмъ и3спроси2, ћже свётъ р0ждшаz, и3 согрэшeній
њставлeніе, и3 душaмъ сп7сeніе, вёдущымъ тS и4стинную бцdу, чcтаz

дв7о всенепор0чнаz.
Свэти1ленъ:*18
пcтwлъ хrт0выхъ ґндронjка и3 їунjю, * пріиди1те, вёрніи, воспои1мъ

Ґбlголёпными

пёсньми: * ћкw нaшz ў§тели въ вёрэ, * и3

мlтвенники њ душaхъ нaшихъ.

Т

Слaва:

ечeніе своE бlгополyчнw соверши1вше, * и3 къ нбcному селeнію
возшeдше, * къ трbцэ с™ёй предстaсте рaдующесz, * nц7A и3 сн7а и3

с™aго д¦а соглaснw воспэвaюще: * и3 нaсъ поминaйте вёрою прaзднующихъ
* сщ7eнную и3 бжcтвенную вaмъ пaмzть.

И# нhнэ, прaздника.

На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7: прaздника G:
И# с™hхъ ґпcлwвъ G, глaсъ G [зорaстwвы]:*19
пcлы твои1ми kзhчєскаz мн0жєства просвэти1лъ є3си2, хrтE, * и3

Ґтёхъ

бGочeстіz

свэти6ла и5мъ положи1лъ є3си2, * и3 вёры ўтверждє1ніz и3
наставлє1ніz,

*

мhслєннаz

њграждє1ніz

и3

раз{мнаz

столпостBніz: * тёмже прославлsемъ твоE неизречeнное къ чlвёкwмъ
смотрeніе.
пcлwвъ твои1хъ мlтвами * всю2 панн0нскую странY њгради1лъ є3си2,

ҐгDи, * и3 ри1зою многоцённою бlгочcтіz њдёzлъ ю5 є3си2, * t кровeй

м§ническихъ д0брэ и3сткaнною: * и3 ћкw невёсту чcтнyю на брaкъ привeлъ
ю5 є3си2, * да въ черт0зэхъ нбcныхъ во вёки рaдуетсz своемY женихY,
хrтY.
* дописан 14. маја 2020. г.
* дописане 14. и 15. маја 2020. г.

18
19
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пcли тво‰ њснов†ніz цRкHвнаz показaлъ є3си2, вLко, * и3 чcтн†z

Ґкaмєніz въ ню2 зи1ждємаz: * и3 свэти6ла бGосвBтлаz всю2 вселeнную

њблист†ющаz, * и3 бGовёдэніz свётъ всBмъ и3з8oби1льнw возсі‰ющаz: *
трbцэ во слaвэ присносyщнэй предсто‰щаz, * и3 њ душaхъ нaшихъ вhну
мол‰щаz.

Слaва, глaсъ }:

П

ріиди1те, вси2 вёрніи, t панн0нскихъ стрaнъ, * соберeмсz и3 цэлyимъ
и3 мы2 съ пavломъ ґндронjка и3 їунjю, * срHдники и3 сплBнники є3гw2,

* нарHчитыz во ґпcлэхъ, * и3 прeжде него2 вёровавшыz во хrтA:*20 * и4бо
тjи всю2 вселeнную њбтек0ша, * и3 є3ђльскаz ўчє1ніz разсёzша: * плeвелъ
kзhческіz лeсти и3стерзaша, * и3 блгdти пл0дъ многоклaсенъ возрасти1ша: *
є3г0же въ нбcную жи1тницу ўстори1чивше внес0ша, * и3 ћкw д0бріи
їкон0мы вседётелю предложи1ша. * тёхъ мlтвами, нaшихъ сердeцъ
возношє1ніz, * пріими2, всещeдре хrтE, ћкw бlгоугHднаz.
И# нhнэ, прaздника: и3ли2 бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

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

їунjею, * и3 со всёми спострадaвшими и5мъ, * сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна: t канHна прaздника пёснь рzдовaz,
и3 t канHна с™hхъ ґпcлwвъ пёснь ѕ7-z.
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы
и4хъ.*21
Стjхъ:

Нб7сA

повёдаютъ

слaву

б9ію,

*

творeніе

возвэщaетъ твeрдь.*22
Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло Rк.*23
* ср. Рим. 16,7.
* Пс. 18,5а.
22* Пс. 18,2.
23* Рим. 16,1-16 (зач. 120).
20
21

же

рукY

є3гw2
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Ґллилyіа, глaсъ №.
Стjхъ: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи, * [и4бо и4стину твою2 въ
цRкви с™hхъ].*24
Стjхъ: БGъ прославлsемь въ совётэ с™hхъ, * [вeлій и3 стрaшенъ є4сть
надъ всёми nкрeстными є3гw2].*25
С™0е є3ђліе t луки2, зачaло н7-н7а.*26
Причaстенъ:
Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, * и3 въ концы2 вселeнныz гlг0лы
и4хъ.*27
Приложeніе:
Тропaрь с™ы6мъ ґпcлwмъ и3 м§нкwмъ ґндронjку и3 їунjи, [глaсъ ?]:*28

С

вётъ t востHкъ дости1же паннHнскіz предBлы * тоб0ю, q! с™е
ґпcле

ґндронjче,

*

њбличaz

лжY

мjра

сегw2:

*

вкyпэ

со

[бlго]рeвностною їунjею разгнaсте мглY невёдэніz, * мн0жество кaющихсz
ко хrтY приводsще: * суг{быz вэнцы2 пріsсте, q! ґпcли и3 мyчєницы
хrтHвы: * моли1те сп7са р0да чlвёческагw поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

* Пс. 88,6.
* Пс. 88,8.
26* Лк. 10,1-11 (зач. 50).
27* Пс. 18,5а.
28* минимална редакција (од 30. маја 2020. г.) превода Петка Т. Хинова са македонског на цсл.
тропара састављеног од сестринства Слепченског манастира (МПЦ, у расколу са СПЦ). Глас
тропара у изворнику није наведен.
24
25

ПРО~ЛОГЪ:*28
Мцcа мaіа, въ з7i дн7ь .

С

Пaмzть с™hхъ ґпcлъ t седми1десzти:
ґн8др0ника , и3 и4же съ ни1мъ , бlгослови2 о4§е .

eй хrт0въ м§нкъ и3 ґпcлъ , всю2 вселeнную ћкw нёкіи крилaтъ

њбтeкъ , прeлесть t о3сновaніz и3ст0рже , хrтA проповёдаz .
и3мёzже с8послёдницу преди1вную и3ўнjю . мjру ќже соумрaюще ,
и3 хrтu2 є3ди1ному живu1ще . тёмъ мн0гіz къ бGоразu1мію
привлeкше . и3дольскіz д0мы раз8врати1ша , и3 цRкви по всю1дэ
бжcтвеныz созъдaвше , и3 дu1хи не чи1стыz t чlкъ прогнaвше , и3
стрaсти недu1жныz ўврачевaвше , о4бщимъ д0лгомъ ћкw чlцы
є3стеств0мъ , сu1ще престaвишасz. си6хъ и3 вели1кіи пaвелъ въ ри1мстэй
є3пист0ліи воспоминaетъ , цэлu1йте ґн8др0ника и3 и3ўнjю .

* узето из тзв. Дониконовског „Пролога“ за месец мај, лист 394. Прво штампано издање
„Пролога“ је објављено од 1641-1643. године у Москви.
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ЖИТИЈЕ СВЕТОГ АПОСТОЛА АНДРОНИКА
И ЊЕГОВЕ ПОМОЋНИЦЕ ЈУНИЈЕ.*29

вети апостол Андроник припада лику 70-торице апостола.
Поверовао је у Христа пре светог апостола Павла, коме је и рођак. О
томе апостол Павле сведочи у посланици Римљанима, говорећи:
„Поздравите Андроника и Јунију, родбину моју, и моје другаре у
сужањству, који су знаменити међу апостолима, који и пре мене
вероваше у Христа“ (Рим. 16,7). Свети Андроник беше епископ
Паноније,*30 но ипак не беше проповедник и учитељ само једнога града
или једне земље, већ целе васељене, јер је као окриљен путовао по разним
земљама, свуда проповедајући Христа и искорењујући идолодемонство.
Помоћница му је била чудесна Јунија, која беше умрла свету и живљаше
само Христу. Њих двоје приведоше многе познању истинитога Бога, и
порушише идолске храмове, и подигоше свуда божанске цркве, изгонећи
нечисте духове из људи и исцељујући неизлечиве болести. Блистајући
тако, они обоје пострадаше за Христа, и примише двострук венац: и
апостолства и мучеништва. Њихове свете мошти бише, по нарочитом
откривењу Божјем, нађене у пределима Евгенијским, о чему је подробно
речено под 22. фебруаром.

* преузето из „Житија светих“ за месец мај преп. Јустина (Поповића), стр. 435-436.
* Панонија – значајна област Римске царевине. Она се граничила: са запада – Алпима, са југа –
реком Савом, са истока и севера – реком Дунавом. У историји хришћанске Цркве позната као
поприште апостолске делатности светих првоучитеља словенских Кирила и Методија.
29
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БОЛАНДИСТИЧКО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ АНДРОНИКА.*31
Свети апостол Андроник припада лику Седамдесеторице апостола.
Поверовао је у Христа пре светог апостола Павла, коме је и рођак. О томе
свети апостол Павле говори у својој Посланици Римљанима: Поздравите
Андроника и Јунију, родбину моју, и моје другаре у сужањству, који су
знаменити међу апостолима, који и пре мене вероваше у Христа (Рим. 16,7),
односно у грчком оригиналу: ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ ᾿Ιουνίαν τοὺς
συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς
ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ (Ρμ Ιστ-7). Путовао je пo
разним земљама, проповедајући Христа и његову у то време нову веру и
борио се против паганства. Помоћница му је била Јунија. Њих двоје су,
према житијима неуморно проповедали хришћанство, подизали цркве и
помагали људима. На крају су и пострадали као мученици. (Поповић,
1994: 435-436)
Свети Андроник је према предању и први епископ Паноније, чије је
седиште био антички Сирмијум. (Поповић, 1994: 436) Као што је наведено
свети апостол Павле помиње светог Андроника у Посланици Римљанима
али Панонију не наводи експлицитно. Ни у неким коментарима ове
Посланице не наводи се Панонија. Калвинисти се углавном задржавају на
имену Јуније која се помиње уз Андроника, наводећи да je у питању
женско име и да су можда она и Андроник били у браку, (Biblia, 1996:
1373; Biblia, 2001: 1623) док у католичкој верзији се Андроник и Јунија ни
не помињу у коментарима на Посланицу Римљанима. (Biblia, 2000: 1308)
Свети апостол Андроник се, ако се уопште помиње, и у библијским
приручницима и лексиконима наводи као особа коју Св. Павле
поздравља у Посланици или га уопште нема. Његов наводни епископат
не помиње се. (Haag, 1989: 63; A Szentírás magyarázata III, 1995: 255)
Међутим, овај епископат je ушао и у његово житије али и у каснију
литературу. Стефан Салагије (Stephanus Salagius, Szalágyi István) тврди y
свом старом делу о панонској цркви да је Св. Андроник заиста и био
епископ Сирмијума у Панонији. Он се позива на Фарлатија (Farlatti) и
његов чувени Illyricu sacrum, као и на Сигисмунда Ферарија, али и неке
старије ауторе од XVI-XVIII столећа и старије коментаре Светога Писма.

* КУЛТУРА ПОЛИСА, УДК 27-9: 27-36 ANDRONIK, ПЧ БОРИС СТОЈКОВСКИ, Филозофски
факултет, Нови Сад.
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Један од првих могућих извора за Андрониково епископство у
Сирмијуму је и антички аутор Исихије, којег је и Фарлати преузео, а
Салагије цитирао. (Salagius, 1778: 35-37) Када је 869. Методије од папе
Хадријана II постављен за архиепископа Паноније, постављен је на
столицу Светог Андроника. Седиште Методијеве, али и Андроникове
црквене дијецезе је управо највероватније био Сирмијум. (Ферјанчић,
1969: 49; Boba, 1967: 90-93) Дакле, живот, односно житије Светог
Андроника апостола је веома важно и за црквену историју наших
простора, тачније Срема, како у антици, тако и у средњем веку.
Због свих ових разлога, посебно због значаја који за наше просторе и
црквену историју Словена има свети апостол Андроник одлучили смо да
на савремени српски језик донесемо превод његовог житија које су
боландисти (Société des Bollandistes) објавили у вероватно најчувенијој
компилацији живота светитеља хришћанске цркве Acta Santorum. Иако
потичу још из XVII века ова житија спадају свакако међу најмеродавнија и
неизоставна су при сваком проучавању историје цркве. До сада на
српском језику најбоља житија светих су она написана од Јустина
Поповића и епископа Николаја Велимировића (Светог Николаја Жичког)
која је сабрао у Охридски пролог. Иако се и ова два дела доста ослањају на
боландисте, ипак овде доносимо превод целовитог Житија Светог
Андроника и Јуније, односно De SS. Andronico et Iunia, a S. Paulo memoratis
који ce прослављају 17. маја no старом, односно 30. маја no новом
календару.
Ово житије је објављено 1685. у Антверпену, у четвртом тому Житија
светих за мај (Acta Santorum Maii), на четвртој страни. Житије само по
себи није великог обима, писано је доста разумљивим латинским језиком.
Аутори су показали и завидно знање (за оно доба посебно) филологије и
грчког језика. Коришћени су и старији византијски и латински извори,
којима је приступано веома критички. Упркос неким могућим
непрецизностима, ово житије представља веома значајан извор за рану
хришћанску историју Сирмијума, али и каснију историју.
У наставку доносимо превод житија са неопходним коментарима.

св. ап. Андроника и Јуније.
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ЖИТИЈЕ СВЕТОГ АНДРОНИКА И ЈУНИЈЕ.

помен славног времена код Грка је стајао у свим црквеним књигама
под 17. мајем, а пре свега једна лепа (китњаста) похвала у
Месецослову*32 цара Василија Порфирогенита.*33 Дана 17. истог
месеца маја*34 спомен Светог Андроника апостола једног од
Седамдесеторице и Јуније. Андроник, апостол Христов, претрчао је
цео свет, и водом је прелазио (земљу),*35 веру Христову је свуда
објављивао, све грешке (заблуде) народа је из основе обарао,* 36 истинском
побожношћу и правоверјем усађивао веру, a са собом је имао и
помоћницу божанске похвале (вредну), дивну жену Јунију, која беше
умрла свету и живела је само Богу, побегавши од свега земаљског.*37
Дакле, привели су многе невернике познању истинитога Бога, и
ујединили су их са Христом и извели (их) на светлост дана Светим
крштењем, порушили су паганске храмове и подигли су свуда Христове
цркве. Свет су осветлили и Апостол Павле их помиње у својим
Посланицама: Поздравите Андроника и Јунију. И тако, изгонили су нечисте
духове из много људи и исцељивали су неизлечиве болести, (и на крају)
преселили се код Христа.
И овде после првог тома маја месеца*38 Грци могу да читају:*39
отприлике исто у грчким синаксарима, даље на више места у многим
месецима руком писано, у грчким месецословима које је издао Диклет, у
новој антологији папе Климента VIII и у Βίοις ἀγίων које је сакупио
епископ Максим: свуда хвале чудесну жену Јунију. Речи Апостола Павла
Римљанима у 16. глави и 7. стиху су следеће: Поздравите Андроника и
Јунију, родбину моју, и моје другаре у сужањству, који су знаменити међу
апостолима, који и пре мене вероваше у Христа. Назива их родбином можда
зато јер су повезани родбинским везама, тачније потичу из племена
* Распоред и детаљи црквених богослужења за све дане у години, подељене по месецима, па
отуда и назив.
33* Василије I Македонац, византијски цар (867-886).
34* Као у наведеном Месецослову.
35* Можда би у духу нашег језика било најбоље рећи да је ишао и копном и водом
проповедајући.
36* Вероватно се овде мисли на искорењивање паганских веровања. У житију каже errorem
subvertit, међутим, ако знамо да се ради о времену ширења хришћанства јасно је какве би
грешке могао да обара, односно исправља неко ко ту веру шири и проповеда.
37* Иако би се можда могло превести и као дарови, обавезе, овде је вероватно овакав слободнији
превод најподеснији, јер се мисли на уподобљени живот у Богу.
38* Мисли се на први том Acta sanctorum, напоменули смо да је ово житије у четвртом тому.
39* Или на грчком може да се чита. Ради ce о мало незграпно састављеној реченици којом ce у
ствари жели рећи где су вероватно објављена нека ранија грчка издања овог житија.
32
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Венијамниовог, или јер су Јевреји, јер у истој Посланици о Јеврејима каже
глава 8: који су рођаци моји у другом колену.* 40 Назива их дакле
другарима у сужањству, односно ропству, јер су једном заједно били у
ланцима, али не каже кад и којом приликом. Каже да су знаменити међу
апостолима, грчки ἐπίσημοι, тј. славни и изврсни, јер су неверницима
Јеванђеље Христово објавили. Теодорет Светој Јунији даје достојанство, јер
жени даје назив апостола. Папа тврди да колика је била философија ове
жене, тако је и добила апостолско достојанство. Даље наводи Павле који и
пре мене вероваше у Христа. Ово значи да су пре мене поверовали у Христа и
постали хришћани, дакле кад је Андроник постао један од
Седамдесеторице, одатле потиче тај навод, Златоусти и други су
испитали.
Тело Светог Андроника је било преношено и могло се видети у свим
цариградским црквама, и чињеница је да је (њему, његовим моштима)
цео дан исказивано поштовање, Јунија се једва помиње, само у наслову и
једном у Канону који је Свети Јосиф Химнограф написао под следећим
акростихом:
Хвалим Андроника, мудрост преносим*а
Слично и у овом дистиху на почетку Синаксара, само се помиње
Андроник:
Народе, апостоле, си подучавао многе,
Истини, ка Христу који ка Светлости зове.
He само тело (мошти) већ и цркве њему (Андронику) посвећене
подизане су свуда, наводи канон, који га после похвала први поздравља
као светитеља.*41 Који си болести исцељивао и зле духове истеривао, од Бога
милост си задобио, Богомудри Андрониче. У шестој похвали се говори: Црква
твоја, источник лека са вером је извирао, апостоле, чистећи од грехова. У
седмој (похвали): тешке болести и многе тешкоће из душе и тела лечени су од
тебе у твојој цркви, мудри учениче Христов. После овога се певају
антифони, потом псалми, а између друге и треће похвале ово се изводи:
божански Андрониче, у светлости преображени, срцем си показао познање
Божанске светлости и приступио Богу и чак и после смрти, у Његовим

* У Посланици Римљанима Свети апостол Павле сродство преко племена Венијаминовог
помиње у 11. глави. У 8. нема помена о томе, тако да је посреди нека погрешка вероватно.
а* видети почетак Канона на Јутрењу, стр. 7.
41* Вероватно су прво настале Похвале Светом Андронику, па онда Канон или Служба.
40

св. ап. Андроника и Јуније.
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пречасним црквама, онима који приступај са вером, исцељење си дао и велико
милосрђе испословао.*42
У Синопсису апостола и ученика Христових које је
саставио Свети Доротеј епископ, можда буде Доротеј римски
и опат, наводи Андроника као осамнаестог ученика: Андроник,
који је код њега већ апостол у посланици Римљанима, епископ је
Паноније. Јунија наводи као 54 ученика, овим речима: њега
помиње Павле и он је Апамије сиријске епископ. Дакле, Јунију
наводи као мушкарца не као жену, јер их Павле наводи као
другаре у сужањству и рођаке оба у мушком роду. Граматички гледано, у
грчком ове речи су исте у оба рода, јер када се помињу оба рода у
реченици придев и субстантив су у јачем (мушком) роду не само на
грчком већ и на латинском. Даље ко је ког рода речени Синопсис нам не
дозвољава да установимо, нити допушта да наставимо о реченом
епископату, осим у сведочењима неких Грка: а Светом Андронику то је
Галесиније, њега наставља Канисије који саставља Martyrologium
Germanicum, као и Ферари, али под наредним осамнаестим мајем.
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Сажетак:
Свети апостол Андроник био је један од Седамдесеторице апостола.
Помиње га Свети апостол Павле у Посланици Римљанима. За њега се
везује да је први епископ Сирмијума у Панонији. Још половином XVIII
века сачињено је његово житије од стране Жана Боланда и његових
сарадника. Житије је писано на латинском језику, a у раду се доноси
превод овог житија на српски уз предговор и неопходне коментаре у
уводном разматрању на ово житије. Посебан акценат ставља се на
разматрање његовог наводног епископства у Панонији, чије је седиште
могућно био Сирмијум. Ова епископија, као столица Светог Андроника
помињаће се и касније током средњег века.
Кључне речи:
Житије Светог Андроника, Света Јунија, боландисти, хришћанство,
Панонија.
Summary:
Saint Andronicus the Apostle was one of the Seventy apostles. He is
mentioned by Saint Paul in Epistle to Romans. He is known as the first bishop
of Sirmium Pannonia. During XVIIIth century Jean Bolland and his associates
had written his Life, and in this work the Life of St. Andronicus and Iunia is
translated into modern Serbian language. Along the translation necessary
comments, foreword and introduction are provided. The stress is on his
episcopacy and the historians opinion about his alleged Pannonian see in
Sirmium. This episcopacy as the see of St. Andronicus is mentioned later during
the Middle Ages.
Keywords:
Life of Saint Andronicus, Saint Iunia, bollandists, Christianity, Pannonia.
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