Мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь.
[Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь.]
* * *
Пaмzть и4же во с™hхъ
nц7A нaшегw спmрідHна,
д7-гw патріaрха сeрбскагw.

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 11. ДАН.
[МЕСЕЦА ЈУНА, У 16. ДАН.]
* * *
СПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА
ОЦА НАШЕГ СПИРИДОНА,
ЧЕТВРТОГ ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.

Мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь.*1
[Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь.]
Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw
спmрідHна, четвeртагw патріaрха сeрбскагw.*2
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: а7-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: постaвимъ стіхHвъ },
и3 поeмъ стіхи6ры: прaзника G, глaсъ №.
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:
же съ мwmсeомъ гlг0лавый дрeвле * на горЁ сінaйстэй џбразы,

И$гlг0лz:

* ѓзъ є4смь бGъ сhй: * днeсь же на горЁ fавHрстэй

преwбрaжсz, * началоoбрaзное показyz, лучaми њблистazсz. * тёмже,
хrтE, величaю твою2 си1лу.

П

ои1мь nс0бь тво‰, хrтE, ў§ники2, * петрA, їaкwва и3 їwaнна, *
в0лею на г0ру си1хъ возвeлъ є3си2, * чyдо стрaшное показaвъ, * и3

нестерпи1мое бжcтвеннагw пришeствіz твоегw2 и3здалeча * присносyщное
бlголёпіе.

Т

воегw2, хrтE, пришeствіz непостижи1магw * трeпетни бhвше ґпcли
дрeвле, * ни1цъ на зeмлю пaдше, * бжcтвеннэй твоeй дивлsхусz

си1лэ, * сlнца просіsвъ свэтлёе, бlже, * неизречeнною си1лою твоeю.
* дан светитељевог упокојења, када вршимо Бденијску службу.
* моја четверична служба допуњена прерадом делова из Опште службе србском првосветитељу
и учитељу [архиепископу или патријарху] у Пећској патријаршији, месеца јула и августа 2021. г.
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МЕСЕЦА АВГУСТА, У 11. ДАН.
[МЕСЕЦА ЈУНА, У 16. ДАН.]*3
СПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ
СПИРИДОНА, ЧЕТВРТОГ ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен (је) човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... поставимо 8 стихова,
и певамо стихире: Празника 3, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...
нај који с Мојсејем говораше у давнини, * на гори Синајској у
[пра]образу казујућ(и): * Ја сам Бог који јесте; * данас се на гори
Таворској преображава, * прволик [свој] показујућ(и), [и] зрацима се
блистајућ(и). * Зато, Христе, величам моћ Твоју.

О

зев(ши) насамо, Христе, Своје ученике: * Петра, Јакова и Јована,
* по [Својој] вољи си их на гору узвео, * чудо [им] страшно
показав(ши), * и Божанственог Твога [другог] доласка из даљине, *
неподносиву [и] вечно постојећу лепоту.

У

д Твога, Христе, непојмљивог доласка * устрепташе апостоли у
давнини, * и ничице на земљу попадав(ши), * Божанственој
Твојој моћи се диљаху, * која од сунца засија светлије, Благи, *
неизрецивом силом Твојом.

О

* дан када се светитељ уобичајено помиње у СПЦ заједно са својим предходником (и
следбеником) патријархом Јефремом. Празновање одлуком Св. архијер. Сабора СПЦ
пренешено са 15. на 16. дан месеца јуна због свенародног прослављања Видов-дана. Службе им у
овај дан сједињујемо, служећи бдење у Пећској Патријаршији, и тамо где предстојатељ
благоизволи.
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И# с™и1телz є7, глaсъ в7. [Зрbaтcwвы].
Поd: Кjими похвaльными вэнцы6:

К

jими пёсненными добр0тами восхвaлимъ лaзарева сотрyдника, * и3 њ
р0дэ сeрбстэмъ тeпла мlтвенника: * патріaрха спmрідHна, їерaрхwвъ

сeрбскихъ первопrт0льника: * є3фрeма добродётельнаго стaрца, и3зрsдна
преeмника: * ѕвэздY непрелeстную, ко сп7сeнію нaсъ свэтоводsщую: *
цэвни1цу д¦оглaсную, бжcтвенное ўчeніе kвлsющую: * трубY бGовэщaнную,
ўнывaющыz воздвизaющую; * є3гHже мlтвами дeрзость ненави1дzщихъ
нaсъ, хrтE б9е, посрами2, * и3 подaждь нaмъ вeлію млcть.

К

jими пёсненными красотaми воспои1мъ первоіерaрха сeрбскаго, *
спmрідHна nц7A нaшего и3 ў§телz, * ўстA бGогл†снаz хrт0ва

є3ђліа, * проповёдника свэтозaрна сп7си1тельнагw ўчeніz, * цRк0вныхъ
догм†тъ недремaнна храни1телz, * виногрaда гDнz б0дра дёлателz, * земли2
сeрбскіz ко гDу крёпка предстaтелz, * и3 жи1тельства є3S твeрда
поб0рника; * є3гHже мlтвами ѕл0бу враждyющихъ нaмъ, хrтE сп7се,
ўтоли2, * и3 подaждь нaмъ nби1льную млcть.

К

jими

пёсненными

вэнцы6

ўвzзeмъ

первос™и1телz

сeрбскаго,

спmрідHна пребlжeннаго, * въ цrтэмъ наjссэ t бlгородныхъ

прозsбша, * и3 во ґfHнстэй горЁ въ прпdбныхъ воспитaвшасz, * въ
кесароп0лэ и3 мeльницэ ґрхіерeйствовавша: * на пrт0лэ с™и1телz сaввы
сэдsща, * и3 цRковію сeрбскою правопрaвzща; * є3гHже мlтвами,
ненави1дэніе њѕлоблsющихъ нaсъ, * хrтE вLко, tжени2, * и3 подaждь нaмъ
богaтую млcть.

С

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7:

lнца свэтлёйши сщ7eннаz ти2 пaмzть, * с™и1телю всебlжeнне
спmрідHне:

*

бlговBрнымъ

лю1демъ

твои6мъ

возсіS

днeсь,

*

бжcтвeнными блист†ніи си1хъ просвэщaющи: * прехвaльне первопrт0льниче
сeрбскіz земли2, * всеwсщ7eнне ґрхіпaстырю и3 ў§телю сeрбскагw р0да: *
є3г0же є3ђльски мyдрэ наставлsлъ є3си2, * и3 тeрніе ѕловёріz t негw2
и3скоренsлъ є3си2. * тёмже, торжeственнэ прославлsемъ тS, * и3 молsщесz
ўмилeннw вопіeмъ ти2: * n§естволю1бче и3 бGолю1бче, * предстaтелю нaшъ и3
мlтвенниче, * моли1сz ко гDу сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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И светитеља 5, глас 2. [Зорастове].
Подобан: Којим похвалним венцима ...
ојим песничким лепотама да усхвалимо Лазаревог
сатрудника, * и за [на]род Србски топлог молитвеника: *
патријарха Спиридона, јерарāха Србских првопрестолникâ; *
Јефрема врлинског старца, изврсна прејемника, * звезду непреварну,
која нас [ка] спасењу светлошћу води; * свиралу Духогласну, која
Божанствено учење јавља; * трубу боговестну, која клонуле подиже? *
Његовим молитвама, дрскост оних који нас мрзе, Христе Боже,
посрами, * а нама подај велику милост.
ојим песничким красотама да опевамо првојерарха Србског, *
Спиридона оца нашег и учитеља, * уста богогласна Христова
Јеванђеља, * проповедника светлозарног спасоносног учења, *
црквених догмата недремљивог чувара, * винограда Господњег
бодрог делатника, * земље Србске пред Господом моћног
заступника, * и становништва њеног чврстог бранитеља? * Његовим
молитвама, злобу оних који нам непријатељују, Христе Спасе, утоли,
* а нама подај обилну милост.
ојим песничким венцима да исплетемо првосветитеља Србског,
Спиридона преблаженог, * који је у царском Наису од
благородних изникао, * и на Атонској гори међу преподобнима се
васпитавао, * у Кесаропољу и Мелнику архијерејствовао; * на престолу
светитеља Саве седео, * и црквом Србском правилно управљао? *
Његовим молитвама, мржњу оних који нам злобе, * Христе Владико,
одагнај, * а нама подај богату милост.
Друге стихире, глас 4:*4
д сунца светлији свештени ти спомен, * светитељу свеблажени
Спиридоне; * благоверном народу твоме засија данас, *
божанственим блистањима га просвећујућ(и); * прехвални
првопрестолниче Србске земље, * свеосвећени архипастиру и
учитељу Србског [на]рода; * кога си јеванђелски мудро водио, * и
трње зловерја из њега искорењавао. * Стога, торжествено те
прослављамо, * и молећ(и) се умилно ти вапијемо: * Отаџбинољубче
и богољубчље, * заступниче наш и молитвениче, * моли се пред
Господом да се спасу душе наше.

К
К
К
О

* настале прерадом возвателних стихира из Опште службе србском првосветитељу и учитељу
[архиепископу или патријарху] у Пећској патријаршији.
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Меcеца августа, у 11 [јyна, у 16]. дан

Ж

итіE твоE просіS правовёрными сі‰ніи, * и4миже лю1ди сво‰
свётлw њзарsеши, * и3 тьмY прeлести ґгaрzнскіz t ни1хъ

tгонsеши: * тёмже, всели1всz и3дёже при1снw сіsетъ свётъ невечeрній, *
сщ7енноначaльниче

бlжeнне

спmрідHне,

*

и3

сaмъ

сlнце

свэтозaрное

вои1стинну показaлсz є3си2, * и3 сhнъ днE незаходи1магw блгdтію с™aгw д¦а
kви1лсz є3си2. * сегw2 рaди, чтyще с™олёпную ти2 пaмzть, * прaзднство
с™и1тельское совершaемъ, * и3 веселsщесz тS ўбlжaемъ.
Слaва, глaсъ } [Зрbaтcова]:

П

ріиди1те, празднолю1бныхъ соб0ри, * стецeмсz ко сщ7eнному ківHту
* nц7A нaшегw спmрідHна, патріaрха сeрбскагw: * сeй бо t ю4ности

рачeніе бжcтвенное въ с®цы своeмъ положи2, * и3 въ нeмъ nби1тель
возлю1бленному хrтY сотвори2, * и3 сію2 добродётельми преукраси2, * и3
мн0жество бл†гъ души2 своeй собрA: * бhсть сотрyдникъ хrтолюби1вому
кн7зю лaзарю, * вельмHжамъ наказaніе и3 поучeніе, * си6рымъ nтeцъ и3
вдови1цамъ заступлeніе, * скорбsщымъ ўтэшeніе и3 разслaблєннымъ
возстановлeніе. * рaдуйсz и3 весели1сz, м™и, * цRкве сeрбскаz, патріaрхіе
пeщьскаz, * наипaче цRкве с™aгw дими1тріа, * въ нeйже почи2 бGобlжeнный
спmрідHнъ, * є3гHже пaмzть прославлsюще м0лимсz: * с™и1телю с™е, не
престaй молsсz * ко хrтY бGу њ стaдэ твоeмъ, * и3 њ всёхъ
совершaющихъ ти2 пaмzть.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. [Вmзантjево]:

П

оsтъ хrт0съ петрA, їaкwва и3 їwaнна, * на г0ру высокY є3ди1ны, * и3
преwбрази1сz предъ ни1ми: * и3 просвэти1сz лицE є3гw2 ћкw сlнце, *

ри6зы же є3гw2 бhша бэлы2 ћкw свётъ: * и3 kви1шасz мwmсeй и3 и3ліA съ
ни1мъ гlг0люще, * и3 џблакъ свётелъ њсэни2 и5хъ. * и3 сE глaсъ и3зъ џблака
гlг0лющь: * сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, * њ нeмже бlговоли1хъ, *
тогw2 послyшайте.
Вх0дъ. Прокjменъ днE.
И# чтє1ніz три2, с™и1тєльскаz.

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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ивљење твоје просија правоверним сијањима, * којима народ
свој светло озараваш, * и таму прелести агарјанске од њега
одгониш; * стога, уселив(ши) се где вечно сија Светлост невечерња, *
свештеноначалниче блажени Спиридоне, * и сам си се сунце
светлозарно заиста показао, * и син Дана незалазног благодаћу
Светог Духа (си) се јавио. * Тога ради, поштујућ(и) светољепни ти
спомен, * празништво светитељско савршавамо, * и веселећ(и) се
блаженим те зовемо.

Ж

Слава ... глас 8 [Зорастова]:
одите, празникољубних зборови, * стецимо се ка свештеном
кивоту * оца нашега Спиридона, патријарха Србског; * јер он
од младости Љубав божанствену у срцу своме положи, * и у њему
обитељ љубљеном Христу начини, * и врлинама је преукраси, * и
мноштво благā души својој сабра; * би сатрудник христољубивом
кнезу Лазару, * велможама прекор и поука, * сиротима отац и
удовицама заштита, * невољнима утеха и разслабљенима (поновно)
подизање. * Радуј се и весели се, Мајко, * Цркво Србска,
Патријаршијо Пећска, * нарочито цркво светог Димитрија, * у којој
почину богоблажени Спиридон, * чији спомен прослављајућ(и)
молимо се: * Светитељу свети, не престај да се молиш * пред
Христом Богом за стадо твоје, * и за све који ти савршавају спомен.

Х

И сада ... Празника, глас исти. [Византијево]:
зе Христос Петра, Јакова и Јована, * [и] саме [њих изведе] на гору
високу, * и преобрази се пред њима; * и засија се лице Његово
као сунце, * а хаљине његове поста[до]ше беле као светлост; * и
јавише се Мојсеј и Илија с Њим говорећ(и), * и облак сјајни их
заклони; * и гле глас из облака који говори: * Ово је Син мој
љубљени, * који је по мојој вољи, * Њега (по)слушајте.*5

У

Вход. Прокимен дана.
И три читања, светитељска.

* Мт. 17,1-5; Мк. 9,2-7; Лк. 9,28-35.
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На літjи: стіхи1ра хрaма и3[ли2] прaздника ѓще и3зв0лиши:
и3 стіхи6ры с™и1телz, глaсъ №:

Б

lгознамени1тый грaде на бhстрицэ въ бз7э ликyй, * и3 всS цRкве
сeрбскаz во слaвэ торжествyй: * nби1тели патріaрхіе пeщьскаz, *

приспёвшымъ прaзднствомъ, въ дyсэ весели1сz: * и4бо въ нёдрэхъ свои1хъ
содержи1ши многоцённое сокр0вище, *

ківHтъ мощeй первос™и1телz

вели1кагw, * спmрідHна, патріaрха и3 nц7A нaшегw: * къ немyже днeсь
собрaвшесz, хrтA бGа м0лимъ: * тогw2 мlтвами поми1ловати * и3 сп7сти2
многострадaльный р0дъ нaшъ.

[Глaсъ в7:]

Р

aдуйсz днeсь, nби1тели патріaрхіе пeщьскаz, * њ прaзднствэ с™и1телz
спmрідHна, * с™ёйшагw патріaрха сє1рбскимъ и3 помHрскимъ странaмъ:

* селeніе чcтн0е и3 њсщ7eнное, * бlгоухaніz бжcтвеннагw д¦а и3сп0лненное, *
ч{вства нaмъ дyшъ и3 тэлeсъ њбонsюща: * и4мже на нб7сA возноси1мсz, *
земнhхъ пристрaстій tчуждaющесz: * и3 пред8уготовaнныхъ нaмъ хrт0мъ
бл†гъ созерцaніемъ наслаждaемсz, * и3 првdнагw мздовоздаsніа бlгополyчіемъ
надёемсz.

[Глaсъ G:]

П

ріиди1те,

бlгочcти6ваz

собр†ніz,

*

р0да

сeрбскагw

всечcтн†z

совокуплє1ніz: * мjрствующихъ и3 монaшествующихъ с™олю6бнаz

сослHвіz: * приспёвшій прaздникъ первос™и1телz сeрбскагw спmрідHна
вкyпэ воспрaзднуимъ: * т0й бо бlгоугоди2 вLцэ своемY, * и3 въ рaдость
є3гw2 вни1де, * и3 џбщества бlги1хъ р†бъ спод0бисz. * сегw2 рaди, съ дв7домъ,
вопіeмъ: * въ нaсъ ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи твои2, гDи, * вLчєствіz же
и4хъ ѕэлw2 ўтверди1шасz * тоб0ю хrтE, сп7се дyшъ нaшихъ.
кw

ѕвэздA многосвётлаz * лю1демъ

Ћвсехвaльне

[Глaсъ д7:]

свои6мъ возсіsлъ є3си2,

с™и1телю: * бlгоoбрaзнымъ житіeмъ свои1мъ си1хъ

ўкрашaz, * и3 лучaми правовёрныхъ догмaтwвъ си1хъ просвэщaz, * и3
тьмY ѕловёрныхъ є3ресeй t ни1хъ tгонsz, всечcтне џ§е. * сегw2 рaди, и3
мы2 пaства достоsніz твоегw2, * спmрідHне премyдре, м0лимъ тS: *
и3збaви t бёдъ и3 пр0пастей, * всёхъ [съ] вёрою прибэгaющихъ къ
мlтвамъ твои6мъ * и3 [съ] люб0вію творsщихъ ти2 всечcтнyю пaмzть.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.

~8~

На Литији: стихира храма и[ли] Празника коју изволиш;
и стихире светитеља, глас 1:

Б

лагознаменити граде на Бистрици у Богу ликуј, * и сва цркво
Србска у слави торжествуј; * обитељи патријаршијо Пећска, *
приспелим празником, у духу весели се; * јер у недрима својим
садржиш многоцену ризницу, * кивот моштију првосветитеља
великог, * Спиридона, патријарха и оца нашег; * к њему се данас
сабрав(ши), Христа Бога молимо: * да његовим молитвама помилује
* и спаси многострадални [на]род наш.
[Глас 2:]
адуј се данас, обитељи патријаршијо Пећска, * о празнику
светитеља Спиридона, * најсветијег патријарха Србским и
Поморским странама; * станиште часно и освештано, * миомирисом
божанственог Духа испуњено, * којим нам чувства душе и тела
омирисава; * којим се на небеса узносимо, * [од] земаљских
пристрасности се отуђујућ(и); * и предуготовљених нам Христом
добара созерцањем се наслађујемо, * и праведне плате добром
добитку се надамо.
[Глас 3:]

Р

одите, благочестива сабрањā, * [на]рода Србског свечасни
скупови; * световних и монахујућих светољубиве дружине; *
приспели празник првосветитеља Србског Спиридона да заједно
испразнујемо; * јер он благоугоди Господ(ар)у Своме, * и у радост
Његову уђе, * и заједнице добрих слугу се удостоји. * Тога ради, с
Давидом, кличемо: * Код нас су у великој части пријатељи Твоји,
Господе, * и владичанства њихова су веома утврђена*6 * Тобом
Христе, Спасе душа наших.
[Глас 4:]

Х

ао звезда многосветла * народу своме си засијао, свехвални
светитељу;
*
благообразним
живљењем
својим
га
украшавајућ(и), * и лучама правоверних догмата га просвећујућ(и), *
и таму зловерних јересӣ од њега одгонећ(и), свечасни оче. * Тога
ради, и ми паства наслеђа твога, * Спиридоне премудри, молимо те:
* Избави од бедā и пропāсти * све који [с] вером прибегавају (к)
молитвама твојим * и [с] љубављу ти творе свечасни спомен.

К

* Пс. 138,17а.

6

~9~

Меcеца августа, у 11 [јyна, у 16]. дан

і‰ніи д¦0вными лю1демъ свои6мъ возсіsлъ є3си2, * и3 ћкw бGосвётлое

[Ссlнце

и5мъ kви1лсz є3си2: * ћкw лучa бо вс‰ концы2 бGосп7сaемыz

земли2 сeрбскіz проходS, * бGоввёренное ти2 стaдо просвэщaлъ є3си2, * и3
прaвымъ ўчeніемъ д0брэ є3го2 въ вёрэ воспитaлъ є3си2, * требlжeнне џ§е
нaшъ спmрідHне. * сегw2 рaди, припaдающе м0лимъ тS: * и3скорени2,
бGон0сче, ѕло2 сёмz невёріz * и3 душегyбныхъ є3ресeй t достоsніz своегw2,
* си1лою t дв7ы возсіsвшагw.

Р

eвность твоS свидётельствуетъ твeрдую вёру къ бGу, * и3
мlтвамъ твои6мъ содёйствуютъ добродётєли и4миже ўкраси1лсz

є3си2, * бGон0сне џ§е нaшъ спmрідHне: * примёръ же с™aгw житіS твоегw2,
* ћкw зерцaло бGоуг0дныz ти2 души2, * ўкрэплsетъ во и3скушeніихъ
бlгочcти1вый р0дъ тв0й, * нhнэ ти2 ўсeрднw вопію1щій: * с™и1телю с™е,
моли2 хrтA бGа * поми1ловатисz и3 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.]
Слaва, глaсъ є7:

С

™hй сeрбскій просвэти1телю и3 ў§телю, * прехвaльный первоіерaрше
спmрідHне, * бlгjй рaбе бGу своемY и3 вёрный, * д0брый же

дёлателю віногрaда хrт0ва: * тzготY дневнyю сегw2 житіS безр0потнw
под8sлъ є3си2, * по тебE пришeдшымъ не зави1дz: * и3 съ дaннымъ ти2
талaнтомъ мyдрw раб0таz, * и3 многосугyбнw бlгодaтелю возращaz: *
сегw2 рaди и3 цrтвіе нбcное тебЁ tвeрзесz, * и3 въ рaдость вLки твоегw2
вшeлъ є3си2: * є3мyже не престaй молsсz * њ нaсъ, ср0дникwвъ свои1хъ.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

З

ак0на

и3

прbр0кwвъ

тS,

хrтE,

*

творцA

и3

и3сп0лнителz

свидётельствоваша, * зрsще во џблацэ, мwmсeй бGови1децъ * и3

и3ліA nгнеколесни1чникъ и3 неwпaльный нб7ошeственникъ, * въ преwбражeніи
твоeмъ. * съ ни1миже и3 нaсъ твоегw2 просвэщeніz спод0би, вLко, * пёти
тS во вёки.

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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духовним народу си своме засијао, * и као богосветло
[Сијањима
сунце си му се јавио; * јер као луча све крајеве богоспасаване
земље Србске проходећ(и), * од Бога ти поверено стадо си
просвећивао, * и правим учењем добро (си) га у вери васпитавао, *
триблажени оче наш Спиридоне. * Тога ради, припадајућ(и)
молимо те: * Искорени, богоносче, зло семе неверја * и душегубних
јересӣ из наслеђа свога, * силом из Дјеве Засјалог.*7
евност твоја сведочи чврсту веру у Бога, * и молитвама твојим
садејствују врлине којима си се украсио, * богоносни оче наш
Спиридоне; * а пример светог живљења твога, * као огледало
богоугодне ти душе, * укрепљује у искушењима благочестиви
[на]род твој, * који ти сада усрдно вапије: * Светитељу свети, моли
Христа Бога * да се смилује и спасе душе наше.*8]

Р

Слава ... глас 5:
вети Србски просветитељу и учитељу, * прехвални
првојерарше Спиридоне, * добри слуго Богу Своме и верни, *
и добри делатниче винограда Христова; * тежину дневну овог
живота си без роптања поднео, * после тебе дошлима не завидећ(и);
* и с даним ти таланатом мудро радећ(и), * и многоструко
Благодавцу узвраћајућ(и); * тога ради и Царство небеско ти се
отворило, * и у радост Господ(ар)а Свога си ушао; * Њему не престај
да се молиш * за нас, с[уна]роднике своје.

С

И сада ... Празника, глас исти:

Т

ебе Христе, [као] Творца и пуноћу Законâ и пророкā *
[по]сведочише Мојсеј боговидац * и Илија огњени колесничар
и несагориви небоходач, * гледајућ(и) [Те] у облаку приликом
Преображења Твога. * С њима и нас удостој Твога просветлења,
Владико, * да би смо Те певали у векове.
* ова се стихира може певати на другим возвателним (на њихов глас) као 3-ћа, уколико се ова
Служба служи као бденијска 16. јуна.
8* ова се стихира може певати на Хвалитним (на њихов глас) као 4-та, уколико се ова Служба
служи као бденијска 16. јуна.
7

Мцcа ѓvгуста, въ №i-й [їyніа, въ ѕ7i-й] дeнь
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На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ G.
Поd: Вeліz кrтA твоегw2, гDи, си1ла:

П

равослaвную вёру ћкw свётлый свэти1льникъ водрузи1лъ є3си2, *
свэтон0сче пребогaте, џ§е спmрідHна: * грaдъ сeй и3 всю2 зeмлю

нaшу

просвэщaz,

*

мнHгимъ

во

тьмЁ

ґгaрzнскагw

порабощeніz

и4стиннымъ бlгоговёніемъ сіsz, * и3 въ стaдэ хrт0вэ и4хъ ўдержавaz, *
ћкw пaстырь д0брый любsй џвцы сво‰.
Стjхъ: Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, * и3 прпdбніи твои2
возрaдуютсz.

К

расyйсz и3 ликyй nби1тели чcтнёйшаz, патріaрхіе пeщькаz, * въ
себЁ ківHтъ мощeй сeрбскагw первос™и1телz спmрідHна и3мёющи: *

t тебE тьмY ґгaрzнскагw ѕловёріz tгонsюща, * и3 свётомъ тS
бGовёдэніz просвэщaюща: * и3 њ тебЁ и3 њ жи1телехъ твои1хъ * вhну ко
хrтY молsщасz.
Стjхъ: Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, * и3 возрaдуютсz на л0жахъ
свои1хъ.

С

окр0вище блгdти пребогaтое kви1лсz є3си, * вс‰ бо красwты2 мірск‡z
tвeргъ и3 бGорачeніемъ горS, * пeрвэе ±же бGу ўгHднаz и3скaлъ

є3си2,

*

д0ма

б9іz

д0брый

пристaвниче,

*

џ§е

спmрідHне

б0дрый

сщ7енноначaльниче: * сегw2 рaди, сограждани1нъ с™hхъ и3 домaшній б9ій
бhвъ, * њ нaсъ всегдA моли1сz * и3 нaмъ спод0битисz и4хъ сопричaстіz.
Слaва, глaсъ ѕ7 [Зрbaтcова]:

В

озсіS днeсь пресвётлаz пaмzть * и4же во с™hхъ с™ёйшагw
патріaрха спmрідHна, * вёрныхъ соб0ри во с™ы6z хрaмы созывaющи

* первос™и1телz сeрбскаго пёсньми бlгохвaльными почитaти: * с®цA и4хъ
ўмылsющи и3 ўмы2 просвэщaющи, * дyшы њ гDэ веселsщи и3 т0ки
неwск{дныz блгdти и3зливaющи. * въ нeйже собрaвшесz, q! празднолю1бцы,
* рaдостнw томY возопіи1мъ: * рaдуйсz, ўповaніе всёхъ призывaющихъ
тS въ ск0рбехъ, * и3 къ бGу бlгопріsтный мlтвенниче њ душaхъ нaшихъ.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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На стиховње: стихире, глас 3.
Подобан: Велика је сила, крста Твога, Господе ...
равославну веру као сјајну светиљку си подигао, * светлоносче
пребогати, оче Спиридоне; * град овај и сву земљу нашу
просветљујућ(и), * многима у тами агарјанског ропства истинском
побожношћу сијајућ(и), * и у стаду Христовом их задржавајућ(и), *
као пастир добри, који љуби овце своје.

П

Стих: Свештеници ће се Твоји обући у правду, * и преподобни ће се
Твоји обрадовати.*9

краси се и ликуј обитељи најчаснија, патријаршијо Пећска, * у
себи кивот моштију Србског првосветитеља Спиродона
имајућ(и); * који од тебе таму агарјанског зловерја одгони, * и
светлошћу те бого(по)знања просвећује; * и за тебе и за житеље твоје
* једнако се пред Христом моли.

У

Стих: Хвалиће се преподобни у слави, * и (об)радоваће се на
постељама својим.*10

изница си се благодати пребогата јавио, * јер све красоте
светске одбацив(ши) и богочежњом горећ(и), * најпр(виј)е си
[(оно) што је] Богу угодно искао, * дома Божијег добри управниче, *
оче Спиридоне бодри свештеноначалниче; * тога ради, суграђанин
светих и домаћи Божији постав(ши),*11 * за нас се свагда моли * да се
и ми удостојимо њихог заједништва.

Р

Слава ... глас 6 [Зорастова]:
асија данас пресветли спомен * међу светима најсветијег
патријарха Спиридона, * верних зборове у свете храмове
сазивајућ(и) * да првосветитеља Србског песмама доброхвалним
поштују; * срца им умиљавајућ(и) и умове просветљујућ(и), * душе у
Господу веселећ(и) и токове неоскудне благодати изливајућ(и). * На
њ сабрав(ши) се, о! празникољубци, * радосно му ускликнимо: *
Радуј се, поуздање свих који те призивају у невољама, * и (к)од Бога
добро примљени молитвениче за душе наше.

З

* Пс. 131,9.
* Пс. 149,5.
11* ср. Еф. 2,19 (сличније Синодалном преводу на србски, него цсл тексту, према коме би било:
сожи1тель с™ы6мъ и3 при1сный бGу).
9

10
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И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

П

етрY и3 їaкwву и3 їwaнну, * лyчшымъ ў§никHмъ твои6мъ, гDи, *
днeсь показaлъ є3си2 на горЁ fавHрстэй слaву бжcтвеннагw твоегw2

зрaка: * ви1дzху бо ри6зы тво‰ њблистaвшыz ћкw свётъ, * и3 лицE твоE
пaче сlнца: * не терпsще зрёти нестерпи1мое твоегw2 сіsніz, * на зeмлю
низпaдаху,

никaкоже

зрёти

могyще.

*

глaсъ

же

слhшаху

свидётельствующь свhше: * сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, * пришeдый
въ мjръ сп7сти2 чlвёка.
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь с™и1телz, глaсъ }:

Н

jшское

бlгор0дное

прозzбeніе,

*

и3

ґfHнское

бlгокрaсное

воспитaніе: * патріaрхwвъ правовёрныхъ бlгоукрашeніе, * и3 цRкве

сeрбскіz бlгоwкормлeніе: * спmрідHна с™и1телz восхвaлимъ бGомyдраго, *
вhну молsщасz ко гDу њ сп7сeніи р0да хrтіaнскагw, * и3 њ и3збавлeніи
є3гw2 t и4га ґгaрzнскагw.

[Двaжды.]
И# прaздника, глaсъ з7:

П

реwбрази1лсz є3си2 на горЁ, хrтE б9е, * показaвый ў§никHмъ
твои6мъ слaву твою2, ћкоже можaху: * да возсіsетъ и3 нaмъ

грBшнымъ свётъ тв0й присносyщный, мlтвами бцdы: * свэтодaвче, слaва
тебЁ.

[Е#ди1ножды.]
На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь прaздника, глaсъ з7:
Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, хrтE б9е:
И$нъ тропaрь с™и1телz спmрідHна, глaсъ }:

П

равожитіS д0брый настaвниче, * правовёріz и3 цэломyдріz ў§тлю,
* р0да своегw2 неугаси1мый свэти1льниче, * патріaрхwвъ сeрбскихъ

бlгоукрашeніе,

спmрідHне

бGомyдре:

*

бlгоисправлeніемъ

твои1мъ

всE

n§ествіе нaше къ бGовёдэнію настaвилъ є3си2, * и3 свётомъ є3ђльскимъ сіE
свётлw просвэти1лъ є3си2: * тёмже, моли2 хrтA бGа * пребhти правовёрну
достоsнію твоемY.

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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И сада ... Празника, глас исти:

П

етру и Јакову и Јовану, * врлим ученицима Својим, Господе, *
данас си показао на гори Таворској славу божанственог Твога
лика, * јер видеше хаљине Твоје блиставе као светлост, * и лице Твоје
[сјајније] од сунца, * [и] не поднесећ(и) гледање (нетрпивог) Твога
сијања, * на земљу попадаше, никако не могућ(и) да гледају; * но,
глас који сведочи зачуше с висине: * Ово је Син мој љубљени, * који
дође у свет да спасе човека.
На благосиљању хлебова: тропар светитеља, глас 8:*12*13

Н

ишки благородни изданак, * и Атонског благокрасног
васпитаника; * патријарāха правоверних благоукрашење, * и
Цркве Србске добро управљање; * Спиридона светитеља
усхвалимо богомудрог, * који се стално моли пред Господом за
спасење рода хришћанског, * и за избављење његово од јарма
агарјанског.
[Двапут.]
И Празника, глас 7:

П

реобразио си се на гори, Хрсте Боже, * показав(ши)
ученицима Твојим славу Твоју, колико могоше [да поднесу]. *
Да засија и нама грешнима светлост Твоја вечна, молитвама
Богородице; * Светлодаваоче, слава Т(еб)и!
[Једном.]

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је) Господ ... тропар Празника, глас 7:
Преобразио си се на гори, Хрсте Боже ...
Други тропар светитеља Спиридона, глас 8:*14

П

равоживља добри наставниче, * правоверја и целомудрености
учитељу, * [на]рода свога неугасни светиониче, * патријарāха
Србских лепо украшење, Спиридоне богомудри; * добрим си
управљањем твојим сву отаџбину нашу ка богопознању упутио, * и
светлошћу јеванђелском си је сјајно просвет(л)ио; * стога, моли
Христа Бога * да о(п)стане правоверно наслеђе твоје.
* тропар и кондак састављени 28, а редиговани и преведени на србски 30. јуна 2016. године.
* тропар измењен делимично 29. јула 2021. године да би се избегло трикратно употребљавање
речи: са кореном србски.
14* настао 20. авг. 2021. г. прерадом општег тропара светитељу.
12
13
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Слaва: тропaрь с™и1телz, глaсъ т0йже:
Нjшское бlгор0дное прозzбeніе:
И# нhнэ, тропaрь прaздника.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G:

С

т0лпъ

недви1жимый

цRкве

сeрбскіz

бhлъ

є3си2,

*

ў§тель

и3скyственный бlгочcтіz * и3 раздаsтель некрaдомагw богaтства

правослaвіz, * с™и1телю въ сeрблехъ пeрвенствующій, спmрідHне всебlжeнне:
* добродётельми крaсными въ житіи2 твоeмъ просіsвый, * и3 ко хrтY бGу
въ їерaршестэмъ соб0рэ предстaвый: * є3мyже моли1сz, с™е, * њ сп7сeніи
дyшъ нaшихъ.

[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.
Поd: КрасотЁ дв7ства твоегw2:

Б

жcтвенныz твоеS слaвы сіsніе, * ћкоже можaху, показaлъ є3си2, *
сл0ве

б9ій,

ў§никHмъ

твои6мъ,

*

на

fавHрстэй

горЁ

преwбразyzйсz: * и4мже спросвэти1хомсz и3 мы2 пою1щіи тS, * є3ди1не
неизмённе и3 безсмeртне гDи: * тебё бо вёрою вопіeмъ: * слaва, хrтE,
цrтвію твоемY.
По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ д7:

Л

ю1демъ свои6мъ предстaтель вeлій kви1лсz є3си2, * и3 мlтвенникъ въ
ск0рбехъ њбрётшихъ | ѕэлw2, * с™и1телю, џ§е нaшъ спmрідHне: *

тsжесть ґгaрzнскагw порабощeніz ўтолsz, * и3 надeжду во свобождeніе
въ ни1хъ ўтверждaz, * и3 вhну ко гDу молsсz * њ и3збaвитисz и5мъ t
разноoбрaзныхъ ѕHлъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Н

Поd: Ўдиви1сz їHсифъ:

а горЁ fавHрстэй преwбрази1лсz є3си2, б9е, * посреди2 и3ліи2 и3
мwmсeа, премyдрыхъ, * со їaкwвомъ и3 сjмwномъ и3 їwaнномъ. *

пeтръ же сhй тY, сі‰ тебЁ гlг0лаше: * добро2 є4сть здЁ сотвори1ти три2
сёни, * є3ди1ну мwmсeю, и3 є3ди1ну и3ліи2, * и3 є3ди1ну тебЁ, вLцэ хrтY. * и4же
тогдA си6мъ свётъ тв0й возсіsвый, * просвэти2 дyшы нaшz.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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Слава ... први тропар светитеља, глас исти:
Нишки благородни изданак ...
И сада ... тропар Празника.
По 1. катизми: сједален, глас 3:
туб непомер(љ)иви Србске цркве си био, * учитељ
искус(тве)ни побожности * и раздатељ неукрадивог богатства
православља, * светитељу међ' Србљима првенствујући, Спиридоне
свеблажени; * који си врлинама красним у животу своме просијао, *
и пред Христа Бога у јерарашком сабору стао; * Њему се моли,
свети, * за спасење душа наших.
[Двапут.]

С

Слава ... и сада ... Празника, глас исти.
Подобан: Красоти девства Твога ...
ожанствено Твоје славе сијање, * колико могоше [да поднесу]
показао си * ученицима Својим, Речи Божија, * на Таворској се
гори преображавајућ(и); * с њима се [заједно] просвет(л)исмо и ми
који Те [о]певамо, * једини неизмењиви и безсмртни Господе, * те Ти
[с] вером кличемо: * Слава, Христе, Царству Твоме.

Б

По 2. катизми: сједален, глас 4:

Н

ароду своме заступник велики си се јавио, * и молитвеник у
невољама које га сналазе веома, * светитељу, оче наш
Спиридоне; * тежину агарјанског ропства утољавајућ(и), * и наду у
ослобођење међ' њим утврђујућ(и), * и једнако се пред Господом
молећ(и) * да се избави од разноликих зала.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Празника, глас исти.
Подобан: Задиви се Јосиф ...
а гори Таворској си се преобразио, Боже, * [показав(ши) се]
између Илије и Мојсеја, премудих, * пред Јаковом, Симоном и
Јованом; * а Петар будућ(и) ту, ов[ак]о Ти говораше: * Добро [нам] је
овде [бити], * да начинимо три сенице, * једну Мојсеју, и једну Илији,
* и једну Теби, Владико Христе. * Ти који си (њ)им(а) тада светлошћу
Својом засијао, * просвет(л)и [и] душе наше.

Н
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Меcеца августа, у 11 [јyна, у 16]. дан

Величaніе:

В

еличaемъ тS, с™и1телю, * бGон0сный џ§е нaшъ спmрідHне, *
патріaрше сeрбскій: * кораблeмъ цRкве сeрбскіz д0брэ њкормлsющій,

* и3 сл0вомъ и4стины прaвw прaвzщій.
Pал0мъ и3збрaнный: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы:
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7:

П

атріaрше

премdрый,

*

спmрідHне,

мyже

бlгоговёйный:

*

сeрбскагw р0да покрови1 телю и3 ў§телю, * бGа на земли2 словесы6

и3 дBлы бlгослaвzй, * днeсь въ цRкви пёсненнw прославлsемъ тS, * и3
на нб7си2 созерцaемъ тS ћкw мlтвенника нaмъ * и3 тeпла предстaтелz
ко гDу.

[Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.
Поd: Kви1лсz є3си2:*15

П

ріиди1те вси2 бlговёрніи, * пресвётлое преwбражeніе вLчнее днeсъ
свётлw

попрaзднстуимъ,

*

и3

пaмzть

ўспeніz

їерaрха

є3гw2

спmрідHна вкyпэ соверши1мъ: * с®цA сво‰ пред8wчи1стивше * ћкw да на г0ру
fавHрскую ќмнw взhдемъ, * и3 нетвaрный свётъ хrт0въ ўсм0тримъ.
Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ №:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, * внуши1те вси2 живyщіи по
вселeннэй.
Всsкое дыхaніе:
С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lѕ [главA ‹,f7-ѕ7i].
* моја прерада (проширење) празничног сједал(е)на.

15

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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Величање:
еличамо те, светитељу, * богоносни оче наш Спиридоне,
*патријарше Србски; * јер си брод[ом] Цркве Србске добро
крманио, * и словом истине прав[илн]о управљао.

В

Псал(а)м изабрани: Почујте ово сви народи ...*16
По Полијелеју: сједален, глас 4:

П

атријарше премудри, * Спиридоне, човече доброверни; *
Србског [на]рода покровитељу и учитељу, * који си Бога на
земљи речима и делима добро славио, * данас те у цркви песмено
прослављамо, * и на небесима те созерцавамо као молитвеника нам
* и топлог заступника пред Господом.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Празника, глас исти.
Подобан: Јавио си се ...
одите сви благоверни, * да пресветло Преображење
Владикино данас светло попразнујемо, * и спомен уснућа
јерарха његова Спиридона заједно савршимо; * срца своја
предочистив(ши), * како бисмо на гору Таворску умно узишли, * и
нетварну светлост Христову сагледали.

Х

Потом степена: 1. антифон 4-ог гласа.
Прокимен, глас 1:
Стих: Уста ће моја говорити премудрост, * а поука срца мога
разум.*17
Стих: Почујте ово сви народи, * послушајте сви који живите по
васељени.*18
Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 [глава 10,9-16].

* Пс. 48,2.
* Пс. 48,4.
18* Пс. 48,2.
16
17
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По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Б

жcтвеннаz

блгdть

њсэнsетъ

всечcтнhй

ківHтъ

мощeй

ти2

сщ7eнныхъ, * пребlжeнне спmрідHне, патріaрше и3 ў§телю сeрбскій: *

тёмже и3 мы2, днeсъ къ немY собрaвшесz, * и3 пaмzтію прaздника ти2 въ
дyсэ веселsщесz: * ўтэшeніе вёры nби1льнw пріeмлемъ * и3 рaдостію
первос™и1тельскагw торжествA и3сполнsемсz, * прослaвльшему тS хrтY
вопію1ще: * многомлcтиве, мlтвами спmрідHновыми * поми1луй и3 сп7си2
нaсъ.
КанHнъ прaзднику, со їрмос0мъ, на } [творeніе кЂръ космы2], глaсъ д7:*19
И# канHнъ с™и1телю спmрідHну, патріaрху сeрбскому: на д7, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
СпmрідHна патріaрха хвaлимъ.*20
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.

С
П

пmрідHна t бGа и3збрaннаго и3 t людeй возлю1бленнаго, * хrтE, сл0ве
б9ій, сл0во ми2 дaруй * воспэвaти лэпопdбнw и3 дост0йнw.
атріaрха четвeртагw, сE, начинaю хвалeніе, * и3 сіE ўб0гое ко творцY
всsческихъ приношY творeніе, * да поми1луетъ мS хвaлzща и3

воспэвaюща є3гw2 ўг0дника.
}лю дрeвнему новоподHбныz лю1ди сє1рбскіz * жезл0мъ бlгоисправлeніz

Їи3

бGонаставлeніz * на п†жити присноживHтныz возводи1лъ є3си2,

спmрідHне тайнов0дственне.

З

Бчdенъ:

аступлeніе њѕлоблsемыхъ и3 ўтэшeніе скорбsщихъ, * вLчце
всепётаz

призывaющымъ.

и3

всеслaвнаz,

*

моли2

сп7сти1сz

нaмъ

тS

Катавaсіа: Ли1цы ї}льтестіи невлaжными стопaми:

* зрёти въ минeи подъ днeшнимъ днeмъ.

19

* акростих састављен и започето писање 17. марта 2016. г. на Чисти четвртак. Акростих
делимично измењен 4. авг. 2016. г. због синхронизације с преводом на србски.
20

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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По 50-том псалму: стихира, глас 6:

Б

ожанствена благодат осењава свечасни кивот моштију ти
свештених, * преблажени Спиридоне, патријарше и учитељу
Србски; * стога и ми, данас се пред њим сабрав(ши), * и споменом
празника ти у духу се веселећ(и); * утеху вере обилно примамо * и
радошћу првосветитељског торжества се испуњавамо, * Христу који
те
прослави
вапијућ(и):
*
Многомилостиви,
молитвама
Спиридоновим * помилуј и спаси нас.
Канон Празнику, са ирмосом, на 8 [творење кир Козме], глас 4;*21
И канон светитељу Спиридону, патријарху Србском; на 4, глас 6,
чији је акростих [у тропарима]:
Спиридона патриј[а]рха хвалим[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.
пиридона од Бога из(а)браног и од народа љубљеног, * Христе,
Речи Божија, реч ми даруј * да опевам као што приличи и
достоји.

С

П
И
З

атријарха четвртог, ево, отпочињем хваљење, * и ово убого
Творцу свега приносим творење, * да помилује мене који
хвалим и опевам Његовог угодника.
зраилу древном новоподобни народ Србски * палицом добре
управе и Божанствене наставе * на пашњаке вечноживотне си
узводио, Спиридоне тајновод(стве)ни.
Богородичан:
аштито злостављаних и утехо невољних, * Владичице
свеопевана и свеславна, * моли да се спасемо ми који Те
призивамо.
Катавасија: Зборови Израилски неоквашеним стопама ...

* видети у Минејима под данашњим даном.

21
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Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Р

aдость всeй сeрбстэй цRкви лётнzz пaмzть твоS твори1тъ,
с™и1телю спmрідHне, * наипaче же патріaршестэй лavрэ пeщьстэй, *

и3дёже мощeмъ твои6мъ почи1лъ є3си2.
стиннаго бGолю1біz настaвника, * и3 њ р0дэ своeмъ печaльника, *

И$спmрідHна, восхвaлимъ, всегдaшнzго ко гDу нaшегw мlтвенника.

Дстrтeй њчи1стилъ є3си2, * и3 всsкую добродётель до концA соверши1лъ

в7дски не дaлъ є3си2 снA nчесє1мъ твои6мъ, * д0ндеже с®це твоE t

є3си, спmрідHне б0дрственне.

Бчdенъ:

§а бlговолeніz сосyдъ и3збрaнный бhвши, * и3 познaніz мyжеска не

Џи3скуси1вши:

* є3г0же родилA є3си2 безсёменнw, м™и дв7о, моли2 њ

всёхъ нaсъ.

Кондaкъ прaздника, глaсъ з7. Самоглaсенъ:

Н

а горЁ преwбрази1лсz є3си2, * и3 ћкоже вмэщaху ў§ницы2 твои2, *
слaву твою2, хrтE б9е, ви1дэша: * да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема,

* страдaніе ќбw ўразумёютъ в0льное, * мjрови же проповёдzтъ: * ћкw
ты2 є3си2 вои1стинну џ§ее сіsніе.

Јкосъ:

В

остaните, лэни1віи, и5же всегдA ни1зу пони1кшіи въ зeмлю, души2
моеS п0мыслы, возми1тесz и3 возвhситесz на высотY бжcтвеннагw

восхождeніz. притецeмъ къ петрY и3 къ зеведeєвымъ, и3 вкyпэ со џнэми
fавHрскую г0ру дости1гнемъ, да ви1димъ съ ни1ми слaву бGа нaшегw, глaсъ
же ўслhшимъ, и5же свhше слhшаша, и3 проповёдаша џ§ее сіsніе.
Сэдaленъ с™и1телz спmрідHна, глaсъ д7:
дeжду твою2 сщ7eнную дост0йнw носи1вый, * и3 ћкw свёщникъ

Nприсносіsющь

лю1ди

тво‰

просвэти1вый:

*

с™и1телю

џ§е

спmрідHне, * моли2 њ нaсъ сE слaвzщихъ сщ7eнную и3 свётлую ти2
пaмzть. [Двaжды.] Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже. [Зрbaтcовъ]:

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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Песма 3. Ирмос:
Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања
Твога.
адост свој Србској цркви годишњи спомен твој чини,
светитељу Спиридоне, * а нарочито Патријарш[ијс]кој лаври
Пећској, * где си моштима својим починуо.
стинског богољубља наставника, * и за [на]род свој брижника,
* Спиридона, усхвалимо, свагдашњег пред Господом нашег
молитвеника.
авид(ов)ски ниси дао сна очима твојим, * док [ни]си срце своје
од страстӣ очистио, * и сваку врлину сасвим усавршио,
Спиридоне бод(а)р(ствен)и.
Богородичан:
чева благовољења сасуд из(а)брани бив(ши), * а познања
мушког не искусив(ши); * Оног кога си родила безсемено,
Мати Дјево, моли за све нас.
Кондак Празника, глас 7. Самогласан:
а гори си се преобразио, * и колико могоше да поднесу,
ученици Твоји, * славу Твоју, Христе Боже, видеше; * да би када
Те угледају распетог, * [благо]вољно страдање [Твоје] разумели, * и
свету проповедали * да си Ти заиста Очев сјај.
Икос:
стајте лењиви, који сте свагда оборени доле на земљу; [и]
помисли душе моје, подигните се и узвисите (се) на висину
Божанственог усхођења; притецимо Петру и [синовима] Заведејевима,
и заједно са њима [на] Таворску гору дођимо, да видимо са њима
славу Бога нашега, и глас [да] чујемо, који [они] чуше са висине, и
проповедаше Очев сјај.
Сједален светитеља Спиридона, глас 4:
дежду своју свештену достојно носећ(и), * и као свећњак стално
сијајућ(и) народ твој обасјавајућ(и); * светитељу оче
Спиридоне, * моли за нас који ево славимо свештени и светли ти
спомен.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Празника, глас исти. [Зорастов]:*22

Р
И
Д

О

Н
У

О

* првобитни богородичан сједал(е)на у овој варијанти Службе замењен новонаписаним
празничним.
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Р

оди1телевъ глaсъ на горЁ fавHрстэй ўслhшасz, * зовyщь тS
возлю1бленнымъ сн7омъ њ нeмже вс‰ бlговоли1лъ є4сть, * петрy ти

во и3зступлeніи гlг0лющу, хrтE: * добро2 є4сть нaмъ здЁ бhти, гDи, и3
прHчаz.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
смaнскагw нашeствіz и3 наси1льствіz и3збaвитисz нaмъ, * лю1демъ

Nтвои1мъ,

заступлeніемъ твои1мъ, * м0лимъ тS, всегдA моли1сz, *

с™и1телю бGовозлю1бленне и3 къ бGу бlгопріsтне.

Н

0ваго спmрідHна, вещeственнагw ѕмjz въ злaто не претвори1вша, *
но мhсленнагw и3спепели1вша и3 на мёсто своE послaвша, * поeмъ

со ѓгGлы ћкw таи1нника сщ7eннэйша.
рхіерeйства сaномъ њдёzвсz, * цRковь и3 лю1ди тво‰ вельми2 ўкраси1лъ

Ґє3си2,

* и3 течeніе твоE бlгополyчнw соверши1лъ є3си2, спmрідHне

бlготекyщій.

Бчdенъ:

рхaгGльскагw цэловaніz не и3збэжaвши, * и3 рaдость бlговёщеніz со

Ґсмирeніемъ

воспріsвши, бцdе дв7о, * возрaдуй нaсъ посэщeніемъ и3

заступлeніемъ твои1мъ.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.

П

ожи1въ

бGоуг0днw

и3

правопрaвz

сл0вомъ

и4стины,

*

къ

бжcтвєннымъ селeніємъ дyхомъ престaвилсz є3си2, * нaмъ же

чcтны6z м0щи тво‰ њстaвилъ є3си2, спmрідHне всеwсщ7eнне.
рхіерeа как0въ нaмъ подобaше, * въ тебЁ сeрбскій р0дъ, їерaрше

ҐспmрідHне,

и3мёzше:

грBшникъ tлучeна.

*

прпdбна,

неѕл0бива,

несквeрна:

*

и3

t

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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одитељев глас на гори Таворској се зачу, * који Те називаше
љубљеним Сином у Коме је [све] благоизволео;*23 * док Ти
Петар у усхићењу говораше, Хрсте: * Добро нам је овде бити,
Господе, и остало.*24

Р

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
сман[лиј]ске најезде и насиља да се избавимо, * ми народ твој,
заступањем твојим, * молимо те, вазда моли се, * светитељу од
Бога вољени и (к)од Бога добро примљени.

О

Н
А
А

овог Спиридона, који вештаствену змију у злато није
претворио, * н(ег)о мислену испепелио и на место своје
послао, * певамо с анђелима као тајника најсвештенијег.
рхијерејства саном оденув(ши) се, * Цркву и народ твој си
веома украсио, * и трку си своју добродобитно свршио,
Спиридоне доброхитајући.
Богородичан:
рханђелски поздрав не избегав(ши), * и радост Благовести са
смирењем примив(ши), Богородице Дјево, * обрадуј нас
похођењем и заступањем Твојим.
Песма 5. 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.

П
А

[р]оживев(ши) богоугодно и прав[илн]о управљајућ(и) речју
Истине, * у Божанствена станишта си се духом преставио, * а
нама си часне мошти своје оставио, Спиридоне свеосвећени.
рхијереја какав нам треба(ше), * у теби Србски [на]род,
јерарше Спиридоне, има(ђа)ше: * преподобног, незлобивог,
нескверног; * и од грешникā одвојеног.*25
* ср. Мт. 17,5; Мк. 9,7; Лк. 9,35.
* Мт. 17,4; Мк. 9,5; Лк. 9,33.
25* ср. Јевр. 7,26.
23
24
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Т

рудолю1бнэ

раб0таz

хrтY

бGу,

*

ввёренный

ти2

талaнтъ

преумн0жилъ є3си2: * toнyдуже и3 глaсъ зовyщь тS въ рaдость

вLки твоегw2 * ўслhшалъ є3си2, спmрідHне бGорaдованне.

Бчdенъ:

С

вётомъ бжcтвеннымъ њзари1 мz, дв7о пречcтаz, * стrтeй мои1хъ
тьмY разгонsщи, * и3 грBхъ мои1хъ њмрачeніе просвэщaющи.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:

Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.

Р

aдостію неизречeнною с®цA людeй твои1хъ, џ§е, и3сп0лнилъ є3си2, * и3
надъ всёми бGа правожитіeмъ твои1мъ возвесели1лъ є3си2, * и3 томY

ћкw пaстырь добропaствительный бlгоугоди1лъ є3си2.
}лz н0вагw патріaрхъ дрє1внимъ под0бенъ, * kви1лсz є3си2, с™и1телю џ§е

ЇспmрідHне, * но и3 н0выz блгdти сосyдъ и3сп0лненъ и3 бlгопотрeбенъ.

рхіерeйскихъ пrтHлъ сeрбскихъ ћсное ўкрашeніе, * и3 патріaршескіz

Ґлavры

пeщьскіz недремaнное наблюдeніе, * спmрідHна похвaлимъ,

земли2 сeрбскіz ўтверждeніе.

Т

Бчdенъ:

zготY ѕлhхъ днeй њблегчи2 нaмъ, прес™az дв7о: * и3 ўкрэпи2, нaсъ
ўнывaющихъ, си1лою твоeю, * безболёзненнw хrтA бGа нaмъ

р0ждшаz.

П

Кондaкъ с™и1телz спmрідHна, глaсъ }:

ервос™и1телz тS и3зрsдна почитaемъ, џ§е спmрідHне, * и3мyща
дерзновeніе ко гDу њ є4же моли1тисz њ р0дэ своeмъ и3 цRкви. *
тёмже, молsсz не престaй * њ и5хже пeклсz є3си2 ўсeрднымъ
пaстырствованіемъ твои1мъ, * ћкw да всегдA вопіeмъ ти2: *

Рaдуйсz, патріaрше нaшъ с™ёйшій.

Јкосъ:

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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Т

рудољубиво радећ(и) Христу Богу, * поверени ти таланат си
преумножио; * и стога си и глас који те зове у радост
Господ(ар)а твога * (за)чуо, Спиридоне богорадовани. Богородичан:
ветлошћу божанственом озари ме, Дјево пречиста, * страстӣ
мојих таму разгонећ(и), * и грех(ов)ā мојих [п]омрачење
просветљујућ(и).

С

Песма 6. Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.
адошћу неизрецивом си срца народа твога, оче, испунио, * и
над свима (си) Бога правоживљем твојим развеселио, * и
Њему (си) као пастир добропаствени благоугодио.

Р

И

зраила новога патријарх древнима подобан, * показао си се,
светитељу оче Спиридоне, * но и нове благодати сасуд
испуњен и користан.

Ја

сно архијерејских престолā Србских украшење, * и
Патријарш[ијс]ке лавре Пећске недремљиво надзирање, *
Спиридона похвалимо, земље Србске утврђење.
Богородичан:

Т

ежину злих дана олакшај нам, Пресвета Дјево; * и укрепи, нас
клонуле, силом Твојом, * Ти која нам Христа Бога безболно

роди.

П

Кондак светитеља Спиридона, глас 8:*26

рвосветитеља изврсна поштујемо те[бе], оче Спиридоне, * јер
имаш смелост пред Господом * да се молиш за [на]род свој и
Цркву. * Стога, да се молиш не престај * за оне за које си се
старао усрдним пастирство(вање)м твојим, * да би ти свагда
клицали: * Радуј се, патријарше наш најсветији.
Икос:

* кондаку 20. јула 2021. г. додат акатистни завршетак и промењен глас.
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Ґ

пcлwвъ чcтнhй преeмниче, * џ§е с™и1телю спmрідHне, * сeрбскіz цRкве
первопrт0льниче: * мjра свэтлёйшій свэти1льниче, * и3 правослaвіz
неtстyпный поб0рниче: * бlгочcтіz смирeнный подви1жниче, * и3
цэломyдріz крёпкій nрyжниче: * наставлeньми свои1ми вeсь р0дъ
сeрбскій въ прaвэй вёрэ ўтверди1вый, * и3 къ цrтвію нбcному того2

њкорми1вый: * t хrтA бGа прослaвленъ бhлъ є3си2, * и3 дост0йный наслёдникъ
с™aгw сaввы kви1лсz є3си2. тёмже, со ўмилeніемъ сицєвaz вопіeмъ ти2: *
Рaдуйсz, рождeнагw нjша бlгор0дное процвэтeніе: * рaдуйсz, ґfHнскіz горы2
бlговоспитaніе. * Рaдуйсz, кесароп0лz бlгоудобрeніе: * рaдуйсz, мeльника
бlгопёніе. * Рaдуйсz, пeщьскіz патріaрхіи и3звёстное хранeніе: * рaдуйсz,
цRкве сeрбскіz бlгостоsніе. * Рaдуйсz, д0ма сп7сова недремaнное наблюдeніе: *
рaдуйсz, цRквей б9іихъ непрестaнное хвалeніе. * Рaдуйсz, сквозЁ

б{ри

ґг†рzнскіz худ0жное њкормлeніе: * рaдуйсz, ко сп7си1тельному пристaнищу
худ0жное провождeніе. * Рaдуйсz, правослaвіz неразруши1мое ўтверждeніе: *
рaдуйсz, бlгочcтіz преслaвное возвышeніе. *
Рaдуйсz, патріaрше нaшъ с™ёйшій.
Сmнаxaрь.
Мцcа ѓvгуста, въ №i-й дeнь
[Мцcа їyніа, въ ѕ7i-й дeнь]:
совершaемъ пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw спmрідHна,
четвeртагw патріaрха сeрбскагw.
Стіхи2:

Четвeртагw патріaрха сeрблємъ и3 прим0рію,
гDи1на и3 nц7A нaшегw спmрідHна,
пaмzть совершaюще
и3 прaзднство є3мY прaзднующе:
хrтA бGа бlгодари1мъ,
пaстырz нaмъ и3 ў§телz того2,
промышлsz њ лю1дехъ свои1хъ,
во брeменное врeмz даровA.

[Лю1діе:]

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.

А
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постолā часни прејемниче, * оче светитељу Спиридоне, *
Србске цркве првопрестолниче; * света најсветлији
светилниче, * и православља неодступни поборниче; *
побожности смирени подвижниче, * и целомудрености
моћни оружниче; * који си наставама својим сав [на]род
Србски у правој вери утврдио, * и ка Царству небеском га
окрм(ан)ио; * од Христа Бога прослављен био, * и достојни се
наследник светог Саве јавио. * Стога, с умилењем ов(ак)о ти
кличемо: * Радуј се, рођеног Ниша благородно процветање; * радуј
се, Атонске горе добро васпитањење. * Радуј се, Цесаропоља добро
улепшање; * радуј се, Мелника благопој(ањ)е. * Радуј се, Пећске
патријаршије сигурно чување; * радуј се, Цркве Србске добро
стајање. * Радуј се, дома Спасовог* 27 недрем(љ)иво стражење; * радуј
се, цркви Божијих непрестано хваљење. * Радуј се, кроз буре
агарјанске вешто крмањење; * радуј се, к(а) спаситељном
пристаништу вешто [с]провођење. * Радуј се, православља
неразрушиво утврђење; * радуј се, побожности преславно
узвишење. *
[Народ:]
Радуј се, патријарше наш најсветији.

Синаксар.
Месеца августа, у 11. дан
[Месеца јуна, у 16. дан]:
вршимо спомен меđу светима оца нашег Спиридона,
четвртог патријарха Србског.
Стихови:

Четвртог патријарха Србљима и Приморју,
господина и оца нашег Спиридона,
спомен савршавајућ(и)
и празништво му празнујућ(и);
Христу Богу благодаримо,
који нам га за пастира и учитеља,
промишљајућ(и) о народу Своме,
у бременито време дарова.
* Пећска патријаршија се назива и Домом Спасовим.
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™ёйшій

стaрецъ,

патріaрхъ

сeрбскій

є3фрeмъ,

ўжE

бhвъ

въ

масти1тыхъ лётэхъ и3 слzцaемь t ґрхіпaстырскихъ предпріsтій, t
вёкъ же вельми2 любS пустhнническое и3 тиховaтельное житіE
нeжели мірскyю слaву и3 патріaршествіе, ўмоли2 ¤ат7п-гw г0да
собрaвшійсz соб0ръ сeрбскихъ влaстелей и3 ґрхіерє1й разрэши1ти є3го2

патріaршескіz слyжбы. кнsзь лaзарь и3 прHчаz сє1рбскаz госпwдA соб0ра
молsху

возлю1бленнаго

патріaршескагw

тр0на,

nц7A
но

и3

патріaрха

џнъ

пребhсть

є3фрeма

не

непоколеби1мь

њставлsтисz
во

своeмъ

намёреніи, и3 наслёдника себЁ предложи2 сего2 спmрідHна, и4же и3 бЁ пот0мъ
и3збрaнъ четвeртымъ патріaрхомъ сeрбскимъ.
По нёкоторыхъ даsніихъ патріaрхъ спmрідHнъ бЁ властели1нскагw
происхождeніz

и3

рождeніемъ

t

цrкагw

грaда

нjша,

прeжде

же

патріaршескагw и3збрaніz бЁ собрaтъ пантелеи1моновскагw монастырS на
горЁ ґfHнстэй, є3пcкпъ въ кесароп0лэ и3 митрополjтъ въ мeльницэ.
Ћкw патріaрхъ, спmрідHнъ во всeмъ споспёшествоваше бlгочcти1вому
кнsзю лaзарю, и3 мyдрэ и3справлsше сeрбскую цRковь во ѕэлw2 т‰жкаz
временA постоsнныхъ нахождeній ґгaрzнwвъ и3 к0совскіz брaни, ћже
сбhстсz въ дeнь с™aгw м§ника вjта, є7i-гw їyніа ¤атп7f-гw г0да. По
нар0днэмъ предaніи џнъ прeжде сaмыz брaни причaстилъ кнsзz лaзарz и3
є3гw2 в0инство въ цRкви ўсэкновeніz главы2 с™aгw їwaнна кrти1телz въ
самодeржэ [не далeче t вучитeрна].
По к0совстэй брaни џнъ жи1лъ немн0гw б0льше двA мBсzца, и3
ўпок0илсz а7i-гw ѓvгуста ¤атп7f-гw г0да. надгр0бнаz стэнA и3 рaка с™hхъ
мощeй

є3гw2

нах0дитсz

въ

цRкви

с™aгw

дими1тріа,

во

хрaмэ

добaвленнэмъ при сёвернэй странЁ среди1шныz цRкве пeщьскіz патріaрхіи.
фрeска є3гw2 нах0дитсz въ пeщьстэй пaпертэ, и3 происх0дитъ t врeмене
с™aгw патріaрха макaріа [сок0ловича].
Тогw2 с™hми мlтвами, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй и3 сп7си2
нaсъ. Ґми1нь.

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.

Н
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ајсветији старац, патријарх Србски Јефрем, будући већ у
поодмаклим годинама и уморан од архипастирских
прегнућā, а одувек већма љубећи пустињачко и тиховатељно
живљење него ли светску славу и патријарховање, умоли
1380. године сабрани сабор Србске властеле и архијерејā да
га разреши патријарашке службе. Кнез Лазар и остала Србска
господа мољаху вољеног оца и патријарха Јефрема да не напушта
патријарашки трон, но он остаде непоколебив у својој намери, и за
свог наследника предложи овог Спиридона, који би потом и
изабран за четвртог патријарха Србског.
По неким подацима патријарх Спиридон је био властелинског
порекла и родом из царског града Ниша, а пре избора за
патријарха био је сабрат Пантелејмонов(ск)ог манастира на гори
Атонској, епископ у Кесаропољу и митрополит у Мелнику.
Као патријарх, Спиридон у је свему помагао благочестивом
кнезу Лазару, и мудро управљао Србском Црквом у врло тешка
времена сталних најезди Агарјанā и Косовске битке, која се
одиграла на дан светог мученика Вида, 15. јуна 1389. године. Према
народном предању он је пре саме битке причестио кнеза Лазара и
његову војску у цркви Усековања главе светог Јована крститеља у
Самодрежи (недалеко од Вучитрна).
После Косовске битке живео је нешто мало више од два месеца,
и упокојио се 11. августа 1389. године. Надгробна плоча и
гробница његових светих моштију налази се у цркви светог
Димитрија, у храму призиданом уз северну страну средишње
цркве Пећске патријаршије. Фреска његова налази се у Пећској
припрати, и потиче из времена светог патријарха Макарија
(Соколовића).
Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј и спаси нас. Амин.

Мцcа ѓvгуста, въ №i-й [їyніа, въ ѕ7i-й] дeнь
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Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Р

0ду твоемY сeрбскому приск0рбному, с™е, * мlтвенникъ предъ бGомъ
є3си2 бlгопріeмнэйшій, вhну зовyщій: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ

нaшихъ.

Х

rт0ва достоsніz бhлъ є3си2, џ§е, пaстырь д0брый и3 ў§тель
бGомyдрый, * и3 настaвникъ ко хrтY возводsщій и3 пёти нaсъ

научaющій: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
гGльское житіE возлюби1въ, прпdбне, * бlгор0діе и3 вс‰ мірск†z

Ѓњстaвилъ є3си2, * и3 г0ру ґfHнскую пости1глъ є3си2, зовhй: * блгcвeнъ

є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бчdенъ:

ставлeніz грэхHвъ и3 предстоsніz њдеснyю сн7а твоегw2: * спод0би

Њнaсъ,

прес™az дв7о, предстaтельствомъ твои1мъ, вопію1щихъ ти2: *

блгcвeна є3си2, м™и бGа нaшегw.
Пёснь }. 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.

Х

rтоимени1тыхъ людeй сeрбскихъ ди1вный первос™и1тель, * и3 сщ7eннагw
соб0ра цRкве и4хъ мyдрый предстоsтель, * бhлъ є3си2, їерaрше спmрідHне,

научazй всёхъ вопи1ти: * хrтE б9е, тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

В

еликоимени1таz пeщьскаz патріaрхіа тоб0ю весели1тсz, с™и1телю
спmрідHне, * и3 мощeмъ твои6мъ хвaлитсz, всерaдостнэ вопію1щи: *

хrтE вLко, тS превозн0симъ во вс‰ вёки.
гGльскому рaвнагw къ бGу предстоsніz * и3 бlги1хъ р†бъ сопричaстіz

Ѓспод0билсz є3си2, џ§е спmрідHне, * ўслhшавшыхъ глaсъ бGозвaніz и3

бlгодaрнэ вопію1щихъ: * хrтE гDи, тS превозн0симъ во вс‰ вёки. Бчdенъ:

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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Песма 7. 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.
оду твоме Србском невољном, свети, * молитвеник пред Богом
си најбоље примљени, који стално узвикује: * Благословен
[је]си, Боже отаца наших.

Р

ристовог наслеђа био си, оче, пастир добри и учитељ
богомудри, * и наставник који нас узводи ка Христу и учи да
певамо: * Благословен [је]си, Боже отаца наших.

Х

А

нђелско живљење заволев(ши), преподобни, * племство и све
светско си оставио, * и у гору Атонску си стигао, узвикујућ(и): *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
Богородичан:
проштења грех(ов)ā и стајања здесна Сина Твога; * удостој,
Пресвета Дјево, заступништвом Твојим, нас који Ти кличемо: *
Благословена [је]си, Мајко Бога нашег.

О

Песма 8. 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.
ристоименитог народа Србског дивни првосветитељ, * и
свештеног сабора Цркве његове мудри предстојатељ, * био си,
јерарше Спиридоне, учећ(и) све да кличу: * Христе Боже, Тебе
преузносимо у све векове.

Х

еликоименита Пећска Патријаршија тобом се весели, светитељу
Спиридоне, * и моштима (се) твојим хвали, сверадосно
кличућ(и): * Христе Владико, Тебе преузносимо у све векове.

В

А

нђелском равног стајања пред Богом * и заједнице добрих
слугу удостојио си се, оче Спиридоне, * који чуше глас
богозвања и благодарно кличу: * Христе Господе, Тебе
преузносимо у све векове.
Богородичан:
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В

Lчце настaвнице, возстaви поп0лзшагосz мS въ многоoбр†знаz
согрэшє1ніz, * и3 настaви на пyть и3справлeніz, * к0рмчію гDа

р0ждшаz, * є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7. 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.

Л

и1къ с™и1тельскій на нб7си2 торжествyющій, * и3 р0дъ сeрбскій на
земли2 вою1ющій: * во є3ди1но совокупи1лъ є3си2, спmрідHне слaвне, * въ

дeнь пaмzти твоеS вкyпэ прaзднующыz.
стиннагw бlгочcтіz рачи1тели и3 р0да своегw2 люби1тели: * пріиди1те,

И$восхвaлимъ

бGолюбeзнаго спmрідHна, * nбразeцъ правовёріz и3

степeнь бlгор0діz.

М

lтвеннымъ ўсeрдіемъ и3 n§ескимъ попечeніемъ, * ввёренное ти2
стaдо ћкw пaстырь д0брый ўпaслъ є3си2: * и3 предaннымъ ти2

достоsніемъ ћкw строи1тель вёрный и3справлsлъ є3си2.

Бчdенъ:

блаче лeгкій носsй пребжcтвеннаго, * є3г0же прови1дэ прbр0къ и3сaіа

Џпроoбрaзнэ: * дв7о всенепор0чнаz, tжени2 џблакъ тsжкихъ мhслей

мои1хъ, * и3 разведри2 nкаsннэй души2 моeй.
Свэти1ленъ:

С

вэти1льника

свэтозaрнэйшаго,

*

и3

пaче

сlнечныхъ

лyчь

свэтлёйшаго: * невещeственнымъ свётомъ возсіsвшаго, * и3 вс‰

страны6 сє1рбскіz и4мже просвэти1вшаго, * спmрідHна первос™и1телz и3
просвэти1телz нaшего, * вси2 днeсь восхвaлимъ, q! празднолю1бцы. Слaва:

С

™и1телz спmрідHна с™агw * свётлую пaмzть прaзднующе, * ў
свэтодaтелz,

гDа,

и4щемъ:

*

приснопребывaющагw

свёта

њмрачє1ннымъ душaмъ, * и3 њблегчeніz тр{днымъ тэлесє1мъ нaшымъ.
И# нhнэ, прaздника:

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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ладичице наставнице, [поново] подигни ме[не] (по)склизнулог
у многовидна сагрешења, * и упути на пут исправљања, * Ти
која роди крманоша Господа, * Кога преузносимо у све векове.

В

Песма 9. 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.

Л

ик светитељски на небесима свечано славећ(и), * и [на]род
Србски на земљи војујућ(и); * у једно си сабрао, Спиридоне
славни, * да у дан спомена твога заједно празнују.

И

стинске побожности желатељи и рода свога љубитељи; *
ходите, усхвалимо богољубљеног Спиридона, * образац
правоверја и степен благородства.

Мо

литвеним усрђем и очинским старањем, * поверено ти
стадо си као пастир добри напасао; * и преданим ти
наслеђем (си) као пристав верни управљао.
Богородичан:
блаче лаки који носи[ш] Надбожанственог, * кога предвиде
пророк Исаија у праобразу; * Дјево свенепорочна, одагнај
облак тешких мисли мојих, * и разведри кукавној души мојој.

О

Светилан:
ветилника најсветлозарнијег, * и од сунчевих зрака сјајнијег; *
невештаственом светлошћу просијалог, * и све стране Србске
њоме обасјалог; * Спиридона првосветитеља и просветитеља нашег,
* сви данас усхвалимо, о! празникољубци.
Слава ...

С

ветитеља Спиридона светога * светли спомен празнијућ(и), * у
Светлодавца, Господа, иштемо: * вечноо(п)стајуће светлости
[п]омраченим душама, * и олакшањâ уморним телима нашим.

С

И сада ... Празника:

Мцcа ѓvгуста, въ №i-й [їyніа, въ ѕ7i-й] дeнь
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С

вёте

неизмённый,

сл0ве,

*

свёта

nц7A

нерождeнна:

*

въ

kвлeннэмъ свётэ твоeмъ, * днeсь на fавHрэ свётъ ви1дэхомъ

nц7A, * свётъ и3 д¦а, * свётомъ наставлsюща всю2 твaрь.
[И#ли2: бчdенъ:

В

Lчце,

вёрныхъ

пёніе

и3

првdныхъ

хвалeніе:

*

правослaвныхъ

ўтверждeніе и3 сyщихъ во тьмЁ просвэщeніе: * хрaме прес™hй и3

б9ій раю2: * преблгcвeннаz мRjе, моли1сz * њ слaвzщихъ тS, и4стинную бцdу.]
На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7: прaзника G, глaсъ в7.
Поd: Д0ме є3vфрafовъ:

Н

а

горЁ

fавHрстэй

*

трbцы

слaва

ћвэ

познaсz:

*

тебЁ

преwбразyющусz, * сп7се м0й пребlгjй.

блакъ свётелъ * ћснw прострeсz * въ преwбражeніи, * ўдиви2

Џбжcтвенныхъ ў§ни6къ вeрхъ.

ліA съ мwmсeомъ * предстaша тебЁ, сл0ве, въ преwбражeніи, * nц7ъ

И#же свидётельствоваше, * съ нб7сE вэщaz.

И# с™и1телz G, глaсъ }:

пречcтнhй и3 достослaвный џ§е нaшъ спmрідHне, * первос™и1телю и3

Q!патріaрше

сeрбскій: * вручeнный ти2 талaнтъ ўмн0живый, *

рaдости вLки твоегw2 спод0билсz є3си2: * и3 нhнэ предстоS є3мY * въ
ли1цэхъ прослaвленныхъ с™и1телей, * сіsеши ћкw ґдамaнтъ њблистaнный
бжcтвеннымъ сіsніемъ. * тёмже, вёрою и3 люб0вію пресвётлую ти22 пaмzть
слaвzще: * хrтA бGа величaемъ, * прослaвльшаго ўг0дники сво‰.

Б

lгjй рaбе и3 вёрный, спmрідHне требlжeнный, * и3зрsдный дёлателю
віногрaда хrт0ва: * ты2 тzготY ѕлhхъ днeй трудолю1бнэ понeслъ

є3си2, * и3 ћкw д0брый и3 мyдрый домострои1тель * ввёренное ти2 дёло
с0вэстнw соверши1лъ є3си2. * тёмже и3 двє1ри небє1сныz лeгкw tверз0шасz
тебЁ, * и3 с™hхъ вселє1ніz вeселw пріsша тS: * въ тaмошнэй рaдости
всегдA пребывaz, * со всёми ни1ми вhну моли1сz: * и3 нaсъ гDу, во
n§єскаz сво‰ nб8‰тіz, * приспёвшу врeмени, пріsти.

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.
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ветлости неизмењива, Речи, * Светлости Оца нерођеног; * у
јављеној светлости Твојој, * данас на Тавору видесмо: светлост
Оца, * и светлост Духа, * који светлошћу води сву творевину.

С

[Или: богородичан:
ладичице, верних певање и праведних хваљење; *
православних утврђење и оних у тами просветлење; * храме
пресвети и Божији рају; * преблагословена Маријо, моли се * за оне
који славе Тебе, истиниту Богородицу.]

В

На Хвалите ... стихире, на 6: Празника 3, глас 2.
Подобан: Доме Еуфратов ...
а гори Таворској * слава Тројице се јавно обзнани; * док си се
Ти преображавао, * Спасе мој преблаги.

Н
О
И

блак светли * сјајно се простре * приликом Преображења, * [и]
задиви врх божанствених ученика.
лија и Мојсеј * стадоше п[о]ред Тебе, Речи, приликом
Преображења; * а Отац сведочаше, * с неб(ес)а [се] јављајућ(и).
И светитеља 3, глас 8:

пречасни и достојни славе оче наш Спиридоне, *
првосветитељу и патријарше Србски; * уручени ти таланат
умножив(ши), * радости Господ(ар)а Твога си се удостојио; * и сада
стојећ(и) пред Њим * међу зборовима прослављених светитеља, *
сијаш као дијамант облистан божанственим сјајем. * Стога, вером и
љубављу пресветли ти спомен славећ(и); * Христа Бога величамо, *
који прославља угоднике Своје.

О!

слуго и верни, Спиридоне триблажени, * изврсни
Добри
делатниче винограда Христова; * ти си тежину злих дана
трудољубиво понео, * и као добри и мудри домоуправитељ*28 *
поверени ти посао савесно (си) извршио. * Стога ти се и двери
небеске лако отворише, * и светих насеља те весело примише; * у
тамошњој радости свагда пребивајућ(и), * са свима њима вазда моли
се: * да и нас Господ, у отачко Своје наручје, * када дође време,
прими.
* ср. Лк.12,42; Мт. 24,45

28
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Н

едоумэвaемъ, u5бо, кaкw тS похвали1ти по достоsнію, * џ§е
с™ёйшій спmрідHне: * и4бо и3 по преставлeніи, ћкw пaстырь д0брый,

*

цRковь

[и3ли2:

nби1тель]

твою2

хrтоимени1тую

t

ѕлhхъ

волкHвъ

њхранsеши, * и3 мн0жество блгcвeній на стaдо своE, * њ пaмzти с™ёй
притекaющее ти2 мlтвеннw, * ћкw чадолю1бный nтeцъ и3зливaеши. *
тёмже, припадaюще ко сщ7eнному ківHту мощeй твои1хъ, * м0лимъ тS,
с™е: моли2 хrтA бGа, * сп7сти1сz р0ду нaшему приск0рбному * и3 соблюсти1сz
є3мY въ правовёріи.
Слaва, глaсъ ѕ7:

Ѕ

вэздA свэтлёйшаz странaмъ сє1рбскимъ и3 примHрскимъ * kви1лсz
є3си2, спmрідHне новоzвлeнне: * и4бо t ю4ности своеS вс‰ плотск†z

вост†ніz ўдручaz, * ўм0мъ къ возжделённому хrтY впери1лсz є3си2: * въ
постёхъ,

мlтвахъ

и3

бдёніихъ

житіE

своE

провождaz,

*

и3

въ

добродётелехъ и3 цэломyдріи вhну преуспэвaz: * житeйское течeніе д0брэ
соверши1лъ

є3си2,

*

дост0йную

мздY

њ

трудёхъ

свои1хъ

t

подвигопол0жника пріeмлz. * тёмже, нhнэ предстоS хrтY бGу *
прославлsющу

бlгоугоди1вшыz

є3мY,

*

и3

дaрующу

и5мъ

вэнцы2

неувzдaємыz, * м0лимъ тS, с™и1телю, * моли1сz є3мY непрестaннw њ нaсъ
* во є4же сп7сти1сz и3 поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже [Ґнат0ліева]:

П

роwбразyz воскrніе твоE, хrтE б9е, * тогдA поsтъ три2 тво‰
ў§ники2: * петрA и3 їaкwва и3 їwaнна, * на fавHръ возшeлъ є3си2. *

тебё же, сп7се, преwбразyющусz, * fавHрскаz горA свётомъ покрывaшесz:
* ў§ницы2 твои2, сл0ве, поверг0ша себE д0лу на земли2, * не терпsще
зрёти неви1димагw зрaка: * ѓгGли служaху стрaхомъ и3 трeпетомъ, * нб7сA
ўбоsшасz, землS вострепетA, * ви1дzще на земли2 слaвы гDа.
Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна прaздника, пёснь рzдовaz:
и3 t канHна с™и1телz пёснь G-z [и3ли2 пёснь ѕ7-z].

Св. оца нaшег Спиридона, 4-ог патријaрха Србског.
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Н

е знамо, дакле, како да те похвалимо по достојности, * оче
најсветији Спиридоне; * јер и по престављењу, као пастир
добри, * цркву [или: обитељ] твоју Христоимениту од злих вукова
чуваш; * и мноштво благослова на стадо своје, * које ти о спомену
светом притиче молитвено, * као чедољубиви отац изливаш. * Стога,
припадајућ(и) к свештеном кивоту моштију твојих, * молимо те,
свети: моли Христа Бога * да се спасе [на]род наш невољни * и одржи
(се) у правој вери.
Слава ... глас 6:
везда најсветлија странама Србским и Приморским * јавио си
се, Спиридоне новојављени: * јер од младости своје сва телесна
подизања укроћујућ(и), * умом си се к(а) жељеном Христу винуо; * у
постовима, молитвама и бдењима живљење своје проводећ(и), * и у
врлинама и целомурености једнако напредујућ(и); * животну трку
си добро свршио, * достојну плату за труд(ов)е своје од
Подвигоположника примајућ(и). * Стога, сада стојећ(и) пред
Христом Богом, * који прославља оне који му добро угодише, * и
дарује им венце неувењиве, * молимо те, светитељу, * моли Му се
непрестано за нас * да би се спас(и)ле и помиловале душе наше.

З

И сада ... Празника, глас исти [Анатолијева]:

П

редображавајућ(и) Васкрсења Своје, Христе Боже, * тада си
узео три Своја ученика: * Петра, Јакова и Јована, * и на Тавор
се попео; * и када си се преобразио, Спасе, * Таворска гора се
светлошћу прекри, * [а] ученици Твоји, Речи, падоше доле на земљу,
* не могућ(и) да гледају несагледиви призор; * анђели [Ти] служаху
са страхом и трепетом, * небеса се престрашише, [а] земља уздрхта, *
гледајућ(и) на себи Господа славе.
Славословље велико, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а од Канона Празника песма по реду;
и од Канонâ светитеља: Песма 3-ћа [или Песма 6-та].
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Прокjменъ, глaсъ д7:
ЎстA мо‰ возгlг0лютъ премdрость, * и3 поучeніе с®ца моегw2 рaзумъ.
Стjхъ: Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, * внуши1те, вси2 живyщіи по
вселeннэй.
Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i
[главA з7,к7ѕ - },з7].
Ґллилyіа, глaсъ в7:
Стjхъ:

ЎстA

првdнагw

поучaтсz

премdрости,

*

и3

љзhкъ

є3гw2

возгlг0летъ сyдъ.
Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ с®цэ є3гw2, * и3 не зaпнутсz стwпы2 є3гw2.
С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло lє, t полY
[главA ‹,№-f7].
Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Двустjшіе:
С™и1телю џ§е спmрідHне, пріими2 сіE ўб0гое творeніе, *
є4же ти2, всегрёшный и3 послёдній t всёхъ, приношY.

зр..т.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

С™aгw nц7A нaшегw спmрідHна, д7-гw патріaрха сeрбскагw.

~ 40 ~

Прокимен, глас 4:
Уста ће моја говорити премудрост, * а поука срца мога разум.*29
Почујте ово сви народи, * [по]слушајте сви који живите по
васељени.*30
Апостол Јеврејима, зач. 318
[глава 7,26‐28; 8,1‐7].
Алилуја, глас 2:
Стих: Уста праведникâ поучаваће премудрости, * и језик његов
говориће суд.*31
Стих: Закон Бога његовог је у срцу његову, * и неће се спотаћи
стопе његове.*32
Св. Јеванђеље од Јована, зач. 35 од пола
[глава 10,1‐9].
Причастен:
У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се
уплашити.*33
Двостих:
Светитељу оче Спиридоне, прими ово убого творење, *
које ти, свегрешни и последњи од свију, приносим.

зор..ст.
Крај делу, слава и хвала Богу!*34

* Пс. 48,4.
* Пс. 48,2.
31* Пс. 36,30.
32* Пс. 36,31.
33* Пс. 111,6 и 7.
34* Допуна службе и финална редакција завршени током јула и августа 2021. г.
29
30

П

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ СПИРИДОНА,
ПАТРИЈАРХА СРБСКОГ.*35

осле повлачења светог патријарха Јефрема у самоћу, саборски
је изабран за четвртог патријарха српског овај свети
Спиридон, године 1380. Он мудро управљаше Српском
Црквом и у свему помагаше благочестивом кнезу Лазару.
Године 1380. он „са целим сабором свете и велике наше
Цркве“ потврди дарове кнеза Лазара манастиру Ждрелу, као и
повељу Лазареву цркви Ваведења Пресвете Богородице на Ибру. 2.
марта 1382. године одобрио је са кнезом Лазаром оснивање
киновитског манастира Дренче, задужбине монаха Доротеја и сина
његовог Данила (потоњег патријарха српског Данила III). Повеља је
издата у Жичи, где је тада опет било седиште патријархово. После
погибије Лазареве и осталих Срба на Косову, и патријарх Спиридон
се ускоро престави, 11. августа 1389. године, и отиде ка Господу Коме
је служио.

* преузето из „Житија светих“ за месец јуни преп. Јустина (Поповића), стр. 397. Према
другим (не сасвим провереним) изворима: родом од Ниша, сабрат Пантелејмоновског
манастира на Светој гори Атонској, а пре избора за патријарха Србског – епископ Кесарополиса
и митрополит Мелника. Мошти му почивају у цркви св. Димитрија у Пећској Патријаршији.
35

П

СВЕТИТЕЉ СПИРИДОН, ПАТРИЈАРХ.*36

атријарх српски Јефрем, већ стар и уморан, замоли „господу
српску и свештени Сабор“ да га разреши патријарашке
дужности. Не зна се поуздано где се тај Сабор 1380. године
одржао, да ли у Пећи или манастиру Жичи. На њему је
изабран четврти српски патријарх. Кнез Лазар и чланови
Сабора преклињали су достојњејшег патријарха Јефрема да не
напушта трон, али је он био доследан, и члановима Сабора
предложи за свог наследника Спиридона. Када су кнез Лазар, који је
вероватно и сазвао Сабор, и присутни архијереји и остали учеснпци
увидели да је патријарх Јефрем одлучан, послушају његов савет и
изаберу Спиридона за српског патријарха. О том избору и
Јефремовом предлогу остала су сведочанства епископа Марка, затим
писани траг у Троношком родослову и Општем листу.
Животни пут Спиридона, до избора за поглавара Српске цркве,
мало је познат. Забележено је да је родом из Ниша и да је био сабрат
светогорског манастира Пантелејмона. Биографи су записали да је
Спиридон припадао „оном високом кругу српске културне елите,
која је дала најсјајније писце тог раздобља, и која је у Светој Гори, у
сарадњи са другим словенским манастирима, увела нови стил
црквенословенског правописа – плетенија словес – у словенску
књижевност“. Претпоставља се да су аренге*37 у пет повеља кнеза
Лазара, судећи по стилским одликама, дело патријарха Спиридона.
Неки извори наводе да је Спиридон, пре избора за српског
патријарха, био епископ Цезарополиса, а доцније митрополит у
Мелнику. Ову претпоставку поткрепљују и два акта из светогорског
манастира Ватопеда у којима се, октобра 1377. године, помиње
митрополит Спиридон. Једну повељу кнеза Лазара издату 1379/80.
године манастиру Хиландару потврдио је и патријарх Спиридон. За
име патријарха Спиридона везана је и тзв. „Горњачка повеља“. Пред
патријархом Спиридоном писана је 2. марта 1382. године у
* преузето из издања „Свети Срби“ аутора Слободана Милеуснића, Прометеј, Нови Сад, 2000.
год., стр. 95-96.
37* аренга – уводни део повеље, обично религиозне садржине.
36

~ 43 ~

С. Милеуснић „Свети Срби“

манастиру Жичи. Повеља о оснивању киновитског*38 манастира
Дренче у Жупи код Александровца – задужбине монаха Доротеја и
његовог сина Данила, потоњег патријарха српског Данила III.
Никодим Мирчета, преписујући 1387. године Летовник у
Светоарханђелском манастиру код Призрена, наводи да је тада на
престолу „свеосвештењејши патријарх српски кир Спиридон“.
Патријарх је 19. јануара 1388. године потврдио стварање задужбине
властелина Обрада Драгојлалића – цркву Свете Богородице – у селу
Кукоњу код Брвеника на Ибру.
Патријарх српски Спиридон био је на трону Српске православне
цркве у врло тешка времена, у време велике најезде „агарјана“, који
заредом освајају Софију, Сер, Бер и Јањину. У тешким борбама
против Турака у Албанији погинуо је 1385. године Баоша Баошић.
Ово турско напредовање заустављено је (1386) код Плочника на
Топлици код Прокупља, и поразом дела турске војске код Билеће,
где ју је 1388. године до ногу потукао босански војвода Влатко
Вуковић. Убрзо, турска војна сила поново се оснажила и кренула
према Србији, на Косово, где је на дан светог Вида, 15. јуна 1389.
године, вођена велика и тешка битка којом рат беше изгубљен; али
је битка била добијена – и то она света и светла, којом ће се напајати
српска поколења до данашњих дана. Све је то преживљавао
патријарх Спиридон са српским кнезом Лазаром, мучеником, и до
срца рањеним српским народом.
Патријарх Спиридон је надживео косовску трагедију једва два
месеца – упокојио се 11. августа 1389. године. Саркофаг са моштима
овог српског светитеља налази се у цркви Светог Димитрија – у
храму призиданом уз северну страну средишне цркве Пећке
патријаршије.
Његов лик, изведен у фреско-техници, налази се у Пећкој
припрати и потиче из времена патријарха Макарија Соколовића.
Српска црква га прославља 28/15. јуна.

* Киновитски манастир (cenоbium) — манастир у коме монаси живе у заједници (за разлику од
еремита – пустињака).
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(1379-1389).*39

осле смене патријарха српског Јефрема за четвртог српског
патријарха изабран је мелнички митрополит Спиридон пре
17. маја 1379. године.

Кнез Лазар је „од раније добро био упознат са изузетним
способностима мелничког митрополита Србина, Спиридона.
Вероватно се и саветовао са њим за поједина црквена питања, јер
овај је био у могућности да у Мелнику изблиза упозна Византинце и
да стекне драгоцена црквеноуправна искуства“.*40
Издавањем потврдне дипломе цркви у браничевском Ждрелу
манастиру Горњаку, давањем манастирске самосталности и
проширењем црквене јурисдикције у Браничеву, патријарх
Спиридон је закорачио „у цариградску јурисдикцију у
Подунављу".*41 Захваљујући томе дата је „предност оживљавању
црквеног живота и преношењу духовности, и свеукупне културе, са
југа на север. До тада је црквено градитељство у Поморављу и
Подунављу било у застоју".*42
Овакав рад патријарха Спиридона морао је изазвати реакцију
Цариградске патријаршије, те „Синод Цариградске цркве прекорно
је приписао Спиридону епитет трисепископос (τρισεπισκοπος) и
званично престао да га сматра саслужитељем (συλλειτουργός).*43
Наиме, патријах Спиридон је, пре него што је постао мелничким
митрополитом био епархијски архијереј Цезарополиса, тј. трипут
мењао епархије, што му је „узето“ у грех и назван је
„трисепископос“.
* преузето из издања „Српски јерарси од 9-тог до 20-ог века“ аутора д-ра Саве (Вуковића), еп.
Шумадијског, Каленић и др., Крагујевац 1996. год., стр. 464-465.
40* Миодраг М. Петровић, Титулатура патријарха Спиридона и преткосовске црквенополитичке промене у Србији, у Св. кнез Лазар, Београд 1989, стр. 110.
41* исто, стр. 113.
42* исто.
43* исто, стр. 114.
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„Кнез Лазар је добро проценио митрополита Спиридона и
приликом избора новога патријарха срећно се одлучио за њега, те је
у то време узајамно разумевање и сарадња цркве и државе било узор
плодотворности. Кнез Лазар је неометано наставио да подиже цркве
и манастире у источној Србији и Подунављу, тј. крајевима где је због
туђе јурисдикције и наизменичних ратова у прошлости између
Византинаца, Мађара, Бугара и Срба остала велика празнина“.*44
Патријарх Спиридон је био десна рука кнеза Лазара, његов саветник
и помоћник. „Нико више од патријарха Спиридона није могао да
помогне кнезу Лазару у његовој црквенодржавној политици.
Патријарх је, у ствари, најзначајнија личност уз кнеза, која је умела
свестрано да га подржи и да последњих десет година уочи Косовског
боја 1389. године највише утиче на духовни препород Србије у
крајевима према Дунаву и Сави".*45
Патријарх Спиридон је надживео Косовску битку. Умро је 11.
августа 1389. године. Српска православна црква га је уврстила у ред
светитеља. Мошти му почивају у цркви Светога Димитрија у Пећкој
патријаршији.

Црква Усековања главе св. Јована крститеља у Самодрежи (недалеко од
Вучитрна), у којој је – према народном предању – патријарх Спиридон пре
Косовске битке причестио кнеза Лазара и његову војску.
* Миодраг М. Петровић, Корени црквеноправних односа у Србији за време кнеза Лазара,
Краљево 1989, стр. 14.
45* исто.
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