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ПРЕПОДОБНО-МУЧЕНИКА  

РАФАИЛА (МОМЧИЛОВИЋА),  
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НА СВЕТОЈ ГОРИ ФРYШКОЈ, ИКОНОПИСЦА. 



 

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 21. ДАН. 

(С)ПОМЕН НОВОГ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА РАФАИЛА (МОМЧИЛОВИЋА), 

ИГУМАНА МАНАСТИРА ШИШАТОВAЦ НА СВЕТОЈ ГОРИ ФРУШКОЈ, 

ИКОНОПИСЦА. 

[Ако изволи предстојатељ,*1 служимо бдење.] 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

Ако има бдења, певамо: 

„Блажен (је) човек ...“ 1. антифон. 

На „Господе завапих ...“ стихире, на 8:  

3 Успења, и 5 преподобно-мученикâ, глас 4: 

реподобни оче, * сведушно се још као дечак Господу 

предав(ши), * и монашко живљење заволев(ши); * стао си на 

уску стазу спасења, * омрзнув(ши) сујету овога света; * и ходио си 

путем заповести Његових, * љубећ(и) Га свим срцем својим; * тако да 

си и до крви пострадао * исповедајућ(и) Христа православно. 

оверив(ши) душу своју у доброчинству Господу * као верноме 

Саздатељу, преподобни оче, * ти си храбро муке претрпео; * 

знајући да страдаш по вољи Божијој, [1. Пт. 4,19] * и да је Он моћан 

да те избави од тела смрти ове; [Рим. 7,24] * и док се под ударцима 

мучитељā распадао твој телесни шатор, * душа ти је клицала 

сагледавајући саздавање небескога. [2. Кор. 5,1 и сл.] 

ашу коју је Господ пио, * и ти си преподобни оче, испио; * и 

крштењем Његовим у крви, * и ти си се крстио; [Мт. 20,23; 

Мк. 10,39] * изгажен ногама, од тешких рана душу си испустио; * 

предав(ши) је у руке Арханђелā, * у чију си обитељ из ране младости 

ступио; * да је они однесу Господу, * Коме си све до саме смрти верно 

служио. 
                                                 
1* месни епископ, старешина манастира или цркве. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь. 

Пaмzть н0вагw прпdбном§ника рафаи1ла 
(момчи1ловича), и3гyмена монастырS шишaтовацъ, 

на с™ёй горЁ фрyжстэй, їкwнопи1сца. 

[Ѓще и3зв0литъ предстоsтель, твори1мъ бдёніе.] 

На вели1цэй вечeрни. 

Ѓще и4мать бдёніz, поeмъ: 
Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на }:  
G ўспeніz, и3 є7 прпdбном§ника, глaсъ д7: 

рп dбне џ§е, * вседyшнw є3щE џтрокъ сhй гDеви tдaвсz, * и3 
монaшеское житіE возлюби1въ: * наступи1лъ є3си2 на ќзкую стезю2 

сп7сeніz, * возненави1дэвъ суетY сегw2 мjра: * и3 шeствовалъ є3си2 путeмъ 
зaповэдей є3гw2, * любS того2 всёмъ с®цемъ свои1мъ: * ћкw и3 до кр0ве 
пострадaлъ є3си2 * и3сповёдаz хrтA правослaвнw. 

вёривъ дyшу свою2 во бlготворeніи гDу * ћкw вёрну зижди1телю, 
прп dбне џ§е, * ты2 д0блественнw м{ки претерпёлъ є3си2: * вёдz 

ћкw стрaждеши по в0ли б9іей, * и3 ћкw т0й м0щенъ [є4сть] и3збaвити 
тS t тёла смeрти сеS: * и3 подъ ўдaрами мучи1телей растлэвaющейсz 
твоeй тэлeснэй хрaминэ, * душA твоS восклицaше созерцaющи создaніе 
нб cныz. 

aшу ю4же пи1лъ [є4сть] гDь, * и3 ты2 прп dбне џ§е и3спи1лъ є3си2: * и3 
кRщeніемъ є3гw2 въ кр0ви, * и3 ты2 кrти1лсz є3си2: * попрaнъ ногaми, 

t тsжкихъ р†нъ дyшу и3спусти1лъ є3си2: * tдaвъ ю5 въ рyцэ ґрх†гGлъ, * въ 
и4хже nби1тель t рaнніz ю4ности вступи1лъ є3си2: * да тjи tнесyтъ ю5 [ко] 
гDу, * є3мyже дaже до сaмыz смeрти вёрнw служи1лъ є3си2. 
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~ 3 ~  Меcеца августа, у 21. дан 

ерукотворену икону, преподобни оче, * ти си изобразио 

чврстим стајањем у вери и страдањем; * потпуно се 

уподобив(ши) ликовима светих, * које си за живота свога на земљи 

изображавао. * Стога, и ми * побожно поштујућ(и) свети (с)помен 

твој, * и с љубављу целивајућ(и) икону твоју; * прослављамо Христа, 

Бога нашега, * који те је на подвиг укрепио * и достојно те увенчао. 

д младости чисти сасуд бив(ши), * и као монах име Исцелења 

носив(ши); * преподобни оче, крвљу проливеном за Христа ти 

си се сасвим очистио, * и страсти душе и тела си излечио; * и тако 

убелив(ши) хаљине своје, * у небеску ризницу си ступио; * одакле 

нам изливаш милости и исцелењā, * молитвама твојим Христу,  * 

јединoм Лекару душа и тела наших.  

Слава ... глас 6: 

анас се светло радују * и весело ликују сви карајеви србски, * а 

нарочито свете обитељи: * Ковиљска и Бођанска у Бачкој, * 

Манасија светога деспота Стевана, * и Шишатовац на Светој Гори 

Фрушкој; * и по свој васељени сабирају се колена србска у свете 

храмове, * да боголепним песмама и у духовном весељу, * достојно 

прославе свечасни (с)помен: * дивног међу мученицима, * изабраног 

међу преподобним оцима, * ангелоименог Рафаила свеблаженог: * 

светила сјајног на крају векова, * борца преизврсног против 

лукавства враговâ, * славног страдалника и храброг Христова 

војника, * исповедника праве вере пред злославнима. * О! ходите, и 

сви православни, * да га заједно прославимо; * јер Господ не гледа ко 

је ко, * него му је мио у сваком народу * ко Га се боји и ко твори 

правду. [Д. ап. 10,34 и 35; Јн. 9,31 и сл.] О! прехвални мучениче, * оче 

Рафаило богоблажени, * измоли нам мир (к)од Христа Бога, * и 

душама нашим велику и богату милост.  

И сада ... Успења. 

Н 

О 

Д 



Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь  ~ 4 ~ 

ерукотворeнную їкHну, прпdбне џ§е, * ты2 и3з8wбрази1лъ є3си2 
твeрдымъ стоsніемъ въ вёрэ и3 страдaніемъ: * всесовершeннw 

ўпод0бивсz ликHмъ с™hхъ, * и5хже въ житіи2 своeмъ на земли2 
и3з8wбражaлъ є3си2. * тёмже, и3 мы2,  * бlгочcтнw чтyще с™yю пaмzть 
твою2, * и3 съ люб0вію њблобызaюще їкHну твою2: * прославлsемъ хrтA, 
бGа нaшего, * на п0двигъ тS ўкрэпи1вшаго, * и3 дост0йнw тS 
ўвэнчaвшаго. 

 ю4ности чи1стъ сосyдъ бhвъ, * и3 ћкw монaхъ и4мz и3сцэлeніz 
носи1въ: * прп dбне џ§е, кр0вію проліsнною њ хrтЁ ты2 наипaче 

њчи1стилсz є3си2, * и3 стр†сти души2 и3 тэлесE ўврачевaлъ є3си2: * и3 тaкw 
ўбэли1въ nдє1жды сво‰, * въ нб cное сокр0вище вступи1лъ є3си2: * tтyду 
и3зливaеши нaмъ ми1лwсти и3 и3сцэлє1ніz, * мlтвами твои1ми [ко] хrтY, * 
є3ди1ному врачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ. 

Слaва, глaсъ ѕ7: 

нeсь свётлw рaдуютсz * и3 вeселw ликовствyютъ вси2 концы2 
сeрбстіи, * наипaче же с™ы6z nби1тєли: * ковhльскаz и3 б0дzнскаz 

въ бaчстэй, * манассjz с™aгw дeспота стефaна, * и3 шишaтовацъ на с™ёй 
горЁ фрyжстэй: * и3 по всeй вселeннэй собирaютсz колBна сє1рбскаz во 
с™ы6z хрaмы: * бGолёпными пёсньми и3 въ д¦0внэмъ весeліи, * дост0йнw 
прослaвити всечcтнyю пaмzть: * ди1внагw въ м§ницэхъ, * и3збрaннагw въ 
прпdбныхъ nц7ёхъ, * ґгGлоимeннагw рафаи1ла всебlжeннагw: * свэти1ла 
свётлагw въ концЁ вэкHвъ: * борцA преизрsднагw проти1ву лукaвства 
врaжіz: * слaвнагw страдaльца и3 д0блzгw хrт0ва в0ина, * и3сповёдника 
прaвыz вёры предъ ѕлослaвными. * q, пріиди1те, и3 вси2 правослaвніи, * да 
вкyпэ прослaвимъ є3го2: * ћкw не на лиц† зри1тъ гDь, * но пріsтенъ 
[є4сть] є3мY во всsцэмъ kзhцэ * боsйсz є3гw2 и3 дёлаzй прaвду. * q, 
прехвaльне м§ниче, * џ§е рафаи1ле бGобlжeнне, * и3спроси2 нaмъ ми1ръ ў 
хrтA бGа, * и3 душaмъ нaшымъ вeлію и3 богaтую млcть.  

И# нhнэ, ўспeніz. 
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~ 5 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

Вход, прокимен дана, и три читања преподобнима. 

На литији: стихире, глас 3: 

смелих се у Господу да запевам песму мученику Његовом, * 

иако сам најгори од свих слугу Његових. * Нека ми Господе 

овај убоги труд * не буде на осуду; но, молим Те: * отвори очи ума 

мога скверног, * и скини са језика мога бреме кала греховног, * да 

чистим устима и лаким уснама, * достојно могу да усхвалим: * 

славног међу мученицима, * и дивног међу девственицима, * 

изврсног међу исповедницима и преподобним оцима, * Рафаила у 

страдањима преукрашенога.                                                            [Глас 4:] 

ав живот свој целомудрено и побожно проживев(ши), * и 

монашке завете ненарушене сачував(ши); * на крају си се и 

мученичког венца удостојио, * преподобни оче Рафаило, * дивну 

младост и часну старост * тако Господу своме сједињене принев(ши); 

* и сада стојећ(и) у зборовима преподобних мученика, * с њима се 

веселиш гледањем незалазне светлости лица Христова. * Њега, 

непрестано моли за нас, [на]род твој, * и за све православне, * који с 

вером и љубављу славе свети (с)помен твој.                                  [Глас 5:] 

роб твој, оче, * остаде скривен од очију наших, * но твоја се 

светост не могаше скрити; * јер они који те усмртише, * име 

твоје преславним учинише; * јер се монашка красота, * мученичком 

лепотом преукраси; * и губљење живота овога, * уведе те у дворове 

Царства безсмртнога. * Тамо, свагда моли се Господу за све нас: * да 

се удостојимо непропадивости и безсмртности.            Слава ... глас 6: 

аиста је диван Бог у светима Својим, [Пс. 67,35а] * и ко Њега 

слави, тога и Он прославља. * Све се ово испуни, оче 

преподобни, * и на теби и на сатрудницима твојим: * Димитрију, 

Герману и Теофану. * Но, као што апостол вели: * сви који хоће да 

живе побожно у Христу Исусу, биће гоњени; [2. Тим. 3,12] * и вас 

пљуваху, вређаху и исмеваху, * чупаху, шамараху и удараху; * у 

тамнице бацаху, и на крају побише, * намучив(ши) вас као 

незнабожци у давнини свете мученике. * Но, смрт ваша громогласно 

објављује свима: * да је боље за Христа пострадати и умрети, * него 

ли и сав овај свет задобити, * а без Христа остати.     И сада ... Успења. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw.  ~ 6 ~ 

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 прпdбничєскаz. 
На літjи: стіхи6ры, глaсъ G: 

ерзнyхъ њ гDэ воспёти пёснь м§нику є3гw2, * ѓще и3 є4смь худёйшій 
t всёхъ рабHвъ є3гw2. * бyди мнЁ, гDи, сhй ўб0гій трyдъ * не въ 

њсуждeніе, но молю1 тz: * tвeрзи џчи ўмA моегw2 сквeрнагw, * и3 сними2 
t љзhка моегw2 брeмz кaла грэх0внагw, * да чи1стыми ўсты6 и3 лeгкими 
ўстнaми, * дост0йнw возмогY восхвали1ти: * слaвнаго въ м§ницэхъ, * и3 
ди1внаго въ дёвственницэхъ, * и3зрsднаго во и3сповёдницэхъ и3 прпdбныхъ 
nц7ёхъ, * рафаи1ла въ страдaніихъ преукрашeннаго.                 [Глaсъ д7:] 

сE житіE твоE цэломyдреннw и3 бlгочcтнw пожи1въ, * и3 монaшєскіz 
њбёты неруши6мыz сохрани1въ: * на конeцъ и3 м§ническагw вэнцA 

спод0билсz є3си2, * прпdбне џ§е рафаи1ле, * ди1вную ю4ность и3 чcтнyю стaрость * 
тaкw гDу твоемY сочєтaнныz принeсъ: * и3 нhнэ стоS въ ли1цэхъ прпdбныхъ 
мyчєникъ, * съ ни1ми весели1шисz зрёніемъ незаходи1магw свёта лицA хrт0ва. 
* того2, непрестaннw моли2 њ нaсъ, р0дэ твоeмъ, * и3 њ всёхъ правослaвныхъ, 
* съ вёрою и3 люб0вію слaвzщихъ с™yю пaмzть твою2.               [Глaсъ є7:] 

р0бъ тв0й, џ§е, * пребhсть сокровeнъ t nчeсъ нaшихъ, * но твоS 
с™ость не можaше скрhтисz: * и4бо ўмертви1вшіи тS, * и4мz твоE 

преслaвнымъ сотвори1ша: * ћкw монaшескаz красотA, * м§ническою 
добр0тою преукраси1сz: * и3 лишeніе животA сегw2, * введe тz во дворы2 
цrтвіz безсмeртнагw. * тaмw, всегдA моли1сz [ко] гDу њ всёхъ нaсъ: * 
спод0битисz нaмъ нетлёніz и3 безсмeртіz.                  Слaва, глaсъ ѕ7: 

ои1стинну ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, * и3 и4же него2 слaвитъ, тог0же 
џнъ прославлsетъ. * вс‰ сі‰ и3сп0лнишасz, џ§е прпdбне, * и3 на тебЁ и3 

на сотрyдникwмъ твои6мъ: * дими1тріемъ, гeрманомъ и3 fеофaномъ. * но, 
ћкоже ґпcлъ гlг0летъ: * вси2 хотsщіи бlгочcтнw жи1ти њ хrтЁ ї}сэ, гони1ми 
бyдутъ: * вaсъ же плевaху, њби1дzху и3 посмэsху, * терзaху, заушaху и3 
біsху: * въ темни6цы вергaху, и3 на конeцъ ўби1ша, * ўмyчивъ вaсъ ћкw 
kзhчники дрeвле с™ы6z м§ники. * но, смeрть вaша громоглaснw возвэщaетъ 
всBмъ: * ћкw лyчше є4сть њ хrтЁ пострадaти и3 ўмрeти, * нeжели и3 вeсь 
мjръ сeй пріwбрэсти2, * кромё же хrтA пребhти.            И# нhнэ, ўспeніz. 
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~ 7 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

На стиховње: стихире, глас 3: 

звежбав(ши) се сталним бдењима, молитвама и постовима; * 

ти си, свеблажени оче, * радосно и драговољно претрпео муке 

и бијења; * пострадав(ши) као у туђем телу, * ниси се обазирао на 

немоћ свога престарелог тела, * јер си знао да ће ти ова мала и 

пролазна мука, [2. Кор. 4,17 и Рим. 8,18] * донети вечну радост * и 

наслађивање изнад сваке земаљске брзопролазности, * у радости 

Господ(ар)а твога. 

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*2 

 звероподобне мучитеље си задивио * својим стрпљивим 

подношењем увредā и бијењā, * које уистину превазиђе твоје 

људске моћи; * но, они будућ(и) кривоверни, * заборавише да 

Господ народу Своме снагу даје, [Пс. 28,11] * и да оне који страдају 

због Њега, у подвизима крепи. * О! предивни у страдањима, * 

преподобни оче Рафаило, * моли се за нас, [на]род твој. 

Стих: Свештеници Твоји, [Господе,] обући ће се у правду; * и 

преподобни Твоји, (об)радоваће се.*3 

 ти оче преподобни, * са апостолом можеш смело рећи: * 

добар рат ратовах, * трку заврших, и веру одржах; * јер си за 

подвиге своје примио венац правде, * који ти даде Господ, праведни 

Судија, * као и свима који с љубављу очекују долазак Његов. [ср. 2. 

Тим. 4,7-8] * Зато сада, стојећ(и) пред Господом * у збору светих 

мученика, * смело се моли за нас, * који опевамо часна страдања твоја. 

Слава ... глас 4: 

анас се новом светлошћу просветљава србски север; * и радосно 

ликује запад, * јер нам на заласку, сјајна звезда засија; * југ се 

сјајно озарава зрацима блиставим, * а исток сусреће светило западно, 

* купајућ(и) се у светлости његовој. * С краја на крај васељене проноси 

се слава његова, * прелазећ(и) преко далеких мора, * где год је србског 

рода. * О! ходите, сви мученикољубци, * саберимо се у свете храмове, 

* и прославимо свети (с)помен * преблаженог и предивног оца нашег 

Рафаила; * молећ(и) се Господу * да нам његовим молитвама, дарује: * 

победу над противницима, * непоколебивост у православљу, * и 

велику и обилну милост.                                                     И сада ... Успења. 

                                                 
2* Пс. 115,6. 
3* Пс. 131,9. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь  ~ 8 ~ 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ G: 
бучи1всz при1сными бдёніzми, мlтвами и3 постaми: * ты2, 
всебlжeнне џ§е, * рaдостнw и3 бlгов0льнw претерпёлъ є3си2 м{ки и3 

біє1ніz: * пострадaвъ ћкw въ чуждeмъ тэлеси2, * не радёлъ є3си2 њ нeмощи 
твоегw2 состарёлагw тэлесE, * вёдалъ бо є3си2 ћкw сіE мaлое и3 преходsщее 
мучeніе, * получи1тъ тебЁ вёчную рaдость * и3 наслаждeніе пaче всsкіz 
земнhz скоропреходи1мости,  * въ рaдости вLки твоегw2. 

Стjхъ: Ч CтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2. 
 ѕвэроподHбныz мучи1тели ўдиви1лъ є3си2 * твои1мъ терпэли1внымъ 
под8sтіемъ поношeній и3 біeній, * вои1стинну превосходsщымъ тво‰ 

чlвёчєскіz си6лы: * но, тjи сyще кривовёрни, * забhша ћкw гDь лю1демъ свои6мъ 
крёпость подавaетъ, * и3 стрaждущыz њ нeмъ, въ п0двизэхъ ўкрэплsетъ. * q! 
преди1вный въ страдaніихъ, * прпdбне џ§е рафаи1ле, * моли1сz њ нaсъ, р0дэ твоeмъ. 

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

 ты2 џ§е прпdбне, * со ґпcломъ м0жеши дерзновeннw рещи2: * 
п0двигомъ д0брымъ подвизaхсz, * течeніе скончaхъ, и3 вёру 

соблюд0хъ: * ћкw за п0двиги тво‰ пріsлъ є3си2 вэнeцъ прaвды, * є3гHже 
воздадe ти гDь, првdный судіS, * ћкоже и3 всBмъ съ люб0вію 
њжидaющымъ пришeствіе є3гw2. * тёмъ нhнэ, предстоS ко гDу * въ 
ли1цэ с™hхъ мyчєникъ, * со дерзновeніемъ моли1сz њ нaсъ, * 
воспэвaющихъ чcтн†z страд†ніz тво‰.                     Слaва, глaсъ д7: 

нeсь н0вымъ свётомъ просвэщaетсz сeрбскій сёверъ: * и3 рaдостнw 
ликyетъ зaпадъ, * и4бо нaмъ на зах0дэ, свётлаz ѕвэздA возсіS: * ю4гъ 

свётлw њзарsетсz зарsми блистaющымсz: * вост0къ же пред8усрэтaетъ 
свэти1ло зaпадное, * њмывazсz во свётэ є3гw2. * t концA до концA вселeнныz 
проноси1тсz слaва є3гw2, * преходsщи  д†льнаz морS, * ѓможе ѓще є4сть сeрбскагw 
р0да. * q! пріиди1те, вси2 м§николю1бцы, * соберeмсz во с™ы6z хрaмы, * и3 
прослaвимъ с™yю пaмzть * пребlжeннагw и3 преди1внагw nц7A нaшегw рафаи1ла: * 
молsщесz ко гDу, * тогw2 мlтвами, даровaти нaмъ: * побёду на сопроти6вныz 
* недви1жимость въ правослaвіи, * и3 вeлію и3 nби1льную млcть.  И# нhнэ, ўспeніz.  

Њ 
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~ 9 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

На благосиљању хлебова: тропар, глас 4: 

страјан у подвизима, * и трпељив у страдањима, * показао си се, 

преподобни оче Рафаило; * сујету света овог презрев(ши), * и ни 

за шта бијења мучитељскā сматрав(ши). * Зато те Господ и прослави, * 

међу зборове преподобних и мученикā те уврстив(ши). * С њима, 

непрестано моли се: * за исцелење и спасење душа наших.    [Два пута.] 

И: Богородице Дјево ... или: Успења. [Једном.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ...  тропар Успења, глас 1: 

 рађању девство си сачувала, * у успењу свет ниси оставила, 

Богородице; * прешла си (к) Животу, * Ти која си Мајка Живота, 

* и молитвама Твојим * избављаш од смрти душе наше.       [Два пута.] 

Слава ... Тропар преподобно-мученикâ, глас 4: 

Истрајан у подвизима ... 

И сада ... Успења. 

По 1. стихословљу: сједален, глас 3: 

и жалост, ни тескоба, ни гоњење; * ни глад, ни голотиња, * ни 

опасност, ни мач; * не могаху те раставити од љубави Христове, 

преподобни оче; * но си у свему овоме злославне мучитеље 

побеђивао, * помоћ(ј)у Онога који те је заволио. [ср. Рим. 8,35 и 37] * 

Њега моли непрестано за нас, * који с љубављу прослављамо свети 

(с)помен твој. [Два пута.]                                      Слава ... и сада ... Успења. 

По 2. стихословљу: сједален, глас 4: 

вачим си био угњетаван, али не потиштен; * збуњиван, але не 

очајан; * прогоњен, али не остављен; * оборен, али не 

изгубљен; * свагда носећ(и), преподобни оче, на телу умирање за 

Господа Исуса, * па се и живот Његов на телу твоме смртном 

показао, * и Он те је преда се у слави поставио. [ср. 2. Кор. 4,8-14] * 

Њему се свагда моли: * да и нас удостоји живота вечнога * и Царства 

небескога. [Два пута.]                                         Слава ... и сада ... Успења. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw.  ~ 10 ~ 

На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ д7: 

остоsнъ въ п0двизэхъ, * и3 терпэли1въ въ страдaніихъ, * 
показaлсz є3си2, прпdбне џ§е рафаи1ле: * суетY мjра сегw2 презрёвъ, * 

и3 въ ничт0же біє1ніz мучи1тєльскаz вмэни1въ. * тёмъ тS гDь и3 
прослaви, * въ ли1цэхъ прпdбныхъ и3 мyчєникъ тS вчини1въ. * съ ни1миже, 
непрестaннw моли1сz: * њ и3сцэлeніи и3 сп7сeніи дyшъ нaшихъ.        [Двaжды.] 

И#: Бцdе дв7о: и3ли2: Ўспeніz. [Е#ди1ножды.] 

На У$трени. 

На БGъ, гDь: тропaрь ўспeніz, глaсъ №: 

ъ ржcтвЁ двcтво сохрани1ла є3си2, * во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, 
бцdе, * престaвиласz є3си2 къ животY, * м™и сyщи животA: * и3 

мlтвами твои1ми * и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.        [Двaжды.] 

Слaва: тропaрь прпdбном§ника, глaсъ д7: 

Постоsнъ въ п0двизэхъ: 

И# нhнэ, ўспeніz. 

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G: 

и ск0рбь, ни тэснотA, ни гонeніе: * ни глaдъ, ни наготA, * ни бэдA, 
ни мeчь: * не возмог0ша тS разлучи1ти t любвE хrт0вы, прпdбне 

џ§е: * но, во всёхъ си1хъ ѕлосл†вныz мучи1тели препобэждaлъ є3си2, * 
п0мощію возлю1бльшаго тS. * того2 моли2 непрестaннw њ нaсъ, * съ люб0вію 
прославлsющихъ с™yю пaмzть твою2. [Двaжды.]   Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz. 

По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7: 

о всeмъ њскорблsемь, но не стужaемь: * нечaемь, но не 
tчаzвaемь: * гони1мь, но не њставлsемь: * низлагaемь, но не 

погибaемь: * всегдA носS, прпdбне џ§е, въ тёлэ мeртвость за гDа ї}са, * 
тёмъ и3 жив0тъ є3гw2 въ тёлэ твоeмъ смeртнэмъ kви1сz, * и3 т0й тS 
въ слaвэ себЁ предстaви. * томY всегдA моли1сz: * и3 нaсъ спод0бити 
жи1зни вёчныz * и3 нбcнагw цrтвіz. [Двaжды.]   Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz. 
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~ 11 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

Полијелеј, и Величање: 

лаженим те зовемо * преподобно-мучениче оче Рафаило, * и поштујемо 

свети (с)помен твој; * наставниче монахā, * и сабеседниче анђелā. 

Изабрани псал(а)м: Стрпљиво очекивах Господа ...*4 

По полијелеју: сједален, глас 5: 

 свему си се показао као истинити слуга Божији, преподобни 

оче: * у трпљењу многом, у невољама, * у бедама, у тескобама; * 

у ранама, у тамницама, у метежима; * у трудовима, у бдењима, и у 

постовима. [ср. 2. Кор. 6,4 и 5] * Зато те Господ и уведе у радост Своју; * 

које и ми да се удостојимо, * Господу се прилежно моли.     [Два пута.]  

Слава ... и сада ... Успења. 

Степена 4. гласа, 1. антифон. 

Прокимен, глас 4: 

Не(мој) одступи(ти) од мене; * јер је невоља близу, и нема ко да 

ми помогне.*5  

Стих: Господе, не(мој) удаљи(ти) помоћ Твоју од мене; * гледај да 

ми помогнеш.*6                                                            Затим: „Све што дише ...“ 

Св. Јеванђеље од Луке, зач. 105 и 106 (први део):*7 

ече Господ Својим ученицима: [21,9] Када чујете за ратове и немире, немојте се 

уплашити; јер све то најприје треба да буде, али није одмах крај. [10] Тада им 

рече: Устаће народ на народ и царство на царство; [11] И земљотреси велики 

биће по мјестима, и биће глади и помори, и страхоте и знаци велики биће с неба. [12] А 

прије свега овога дигнуће на вас руке своје и гониће вас и предавати у синагоге и 

тамнице: водиће вас пред цареве и намјеснике због имена мојега. [13] А то ће вам се 

догодити за свједочанство. [14] Ставите, дакле, у срца своја, да не смишљате унапријед 

како ћете одговарати; [15] Јер ја ћу вам дати рјечитост и мудрост којој се неће моћи 

супротставити или одговорити сви ваши противници. [16] А предаваће вас и родитељи, 

и браћа, и рођаци, и пријатељи, и побиће неке од вас. [17] И сви ће вас омрзнути због 

имена мојега. [18] Ни длака с главе ваше неће пропасти. [19] Трпљењем својим спасавајте 

душе своје. [20] А када видите да је војска опколила Јерусалим, онда знајте да се 

приближило опустошење његово. [21] Тада, који буду у Јудеји нека бјеже у горе, и који 

буду у самоме граду нека излазе напоље, и који су у пољу нека не улазе у град; [22] Јер су 

ово дани освете, да се испуни све што је написано. [23] А тешко трудницама и дојиљама 

у те дане. Јер ће бити невоља велика на земљи, и гњев на народу овоме. [24] И пашће од 

оштрице мача, и биће одведени у ропство по свим народима; и Јерусалим ће газити 

незнабошци док се не испуне времена незнабожаца. 

                                                 
4* Пс.39,2. 
5* Пс. 21,12. 
6* Пс. 21,20. 
7* Лк. 21,9- 24. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь  ~ 12 ~ 

Полmелeй, и3 величaніе: 
бlжaемъ тS * прпdбном§ниче џ§е рафаи1ле, * и3 чтeмъ с™yю пaмzть 
твою2: * настaвниче монaхwвъ, * и3 собесёдниче ѓгGлwвъ. 

Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа: 
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ є7: 

о всeмъ показaлсz є3си2 ћкоже и4стинный слугA б9ій, прпdбне џ§е: * 
въ терпёніи мн0зэ, въ ск0рбехъ, * въ бэдaхъ, въ тэснотaхъ: * въ 

рaнахъ, въ темни1цахъ, въ нестроeніихъ: * въ трудёхъ, во бдёніихъ, и3 въ 
пощeніихъ. * тёмъ, гDь введe тz въ рaдость свою2: * є3sже и3 нaмъ 
спод0битисz, * гDу прилёжнw моли1сz. [Двaжды.]  Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz. 

Степє1нна д7-гw глaса, №-й ґнтіфHнъ. 
Прокjменъ, глaсъ д7: 

Да не tстyпиши t менE: * ћкw ск0рбь бли1зъ, ћкw нёсть помогazй ми2. 
Стjхъ: ГDи, не ўдали2 п0мощь твою2 t менE: * на заступлeніе моE вонми2. 

Тaже: Всsкое дыхaніе: 
С™0е є3ђліе t луки2, зачaло Rє и3 Rѕ [пeрваz чaсть]: 

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ: 
[к7а,f7]
 Е#гдa же ўслhшите бр†ни и3 нестроє1ніz, не 

ўб0йтесz: подобaетъ бо си1мъ бhти прeжде, но не u5 [ѓбіе] кончи1на. 
[‹]
 ТогдA 

гlг0лаше и5мъ: востaнетъ бо kзhкъ на kзhкъ, и3 цrтво на цrтво. 
[№i]
 Трyси же 

вели1цы по мёстамъ, и3 глaди и3 п†губы бyдутъ: страхов†ніz же и3 знaмєніz вє1ліz съ нб7сE 
бyдутъ. 

[в7i] 
Прeжде же си1хъ всёхъ, возложaтъ на вы2 рyки сво‰, и3 и3жденyтъ, предаю1ще на 

сHнмища и3 темни6цы, вед0мы къ царє1мъ и3 владhкамъ, и4мене моегw2 рaди. 
[Gi]
 Прилучи1тсz 

же вaмъ во свидётельство: 
[д7i]
 Положи1те ќбw на с®цaхъ вaшихъ, не прeжде поучaтисz 

tвэщавaти. 
[є7i]
 Ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и3 премdрость, є4йже не возм0гутъ проти1витисz, 

и3ли2 tвэщaти вси2 противлsющіисz вaмъ. 
[ѕ7i]
 Прeдани же бyдете и3 роди1тєли, и3 брaтіею, и3 

р0дwмъ, и3 др{ги, и3 ўмертвsтъ t вaсъ. 
[з7i]
 И# бyдете ненави1дими t всёхъ и4мене моегw2 

рaди. 
[}i]
 И# влaсъ главы2 вaшеz не поги1бнетъ. 

[f7i]
 Въ терпёніи вaшемъ стzжи1те дyшы вaшz. 

[к7]
 Е#гдa же ќзрите њбстои1мь їеrли1мъ вHи, тогдA разумёйте, ћкw прибли1жисz 
запустёніе є3мY. 

[к7а]
 ТогдA сyщіи во їудeи, да бёгаютъ въ г0ры: и3 и5же посредЁ є3гw2 да 

и3сх0дzтъ: и3 и5же во странaхъ, да не вх0дzтъ в0нь. 
[к7в]
 Ћкw днjе tмщeнію сjи сyть, ћкw 

и3сп0лнитисz всемY пи1санному. 
[к7г]
 Г0ре же и3мyщымъ во ўтр0бэ, и3 доsщымъ въ ты6z дни6: 

бyдетъ бо бэдA вeліz на земли2, и3 гнёвъ на лю1дехъ си1хъ. 
[к7д]
 И# падyтъ во џстріи мечA, и3 

плэнeни бyдутъ во всS kзhки: и3 їеrли1мъ бyдетъ попирaемь kзы6ки, д0ндеже скончaютсz 
временA kзы6къ. 
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~ 13 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

По 50-том псалму: стихира, глас 5: 

адуј се, Сирмијо, земљо царска, * крвљу неизбројних мученика 

натопљена! * Радуј се, свештена митрополијо Београдско-

Карловачка! Радуј се, Богом чувана епархијо Бачка! * Радуј се, 

најсветија Патријаршијо Пећска, * Мати, Цркво Србска! * Радуј се, 

Богом засађена Света Горо Фрушка! * Радуј се, обитељи 

Шишатовачка! * Pадуј се, сав србски [на]роде, * јер преподобни 

Рафаило, прошав(ши) кроз велике муке, * стаде пред престо Божији, 

и моли се за тебе дан и ноћ. [сл. Откр. 7,14 и 15]  

Канон Успења и Канон преп. муч. Рафаила, 

коме је акростих ( у тропарима и сједал(е)ну): 

Преподобнога Рафаила славим[о]. 

А у богородич(а)нима: [Твореније:] Зорастово. Глас 6. 

Песма 1. Ирмос:*8 

Певајмо Господу, јер се славно прослави; * Израила неоквашена 

провев(ши), * а фараона и војску његову у море Црвено свалив(ши). 

Припев: Преподобно-мучениче оче Рафаило, моли Бога за нас! 

есмом, браћо, опевајмо монашке подвиге * и мученичка 

страдања предивнога оца нашега Рафаила; * хвалећ(и) 

Господа, који се у њему славно прослави. 

адост вечну си достигао, * кроз долину плач(ев)ну прошав(ши), 

[ср. Пс. 83,5 и 6] * и за Господа свога славно пострадав(ши); * о! 

страдал(ни)че преподобни, * оче Рафаило свеблажени. 

нох негда пророкова да ће Господ казнити све безбожнике, * 

дошав(ши) са Својим светима да учини суд над свима; [Јд. 15-

14] * зато ће и мучитеље твоје казна постић(и), * а ти ћеш се 

радовати са свима светима.                                                     Богородичан: 

аштити нас од свих невоља и опасности, Пресвета Дјево; * јер 

Теби прибегавамо, о! Свемилостива, * као необоривом бедему 

и утврђењу душа наших. 

                                                 
8* специфичност овог Канонâ је што су Ирмоси Песама новосастављени, на основу библијских делова 

одговарајућих свакој Песми; а нису кориштени већ постојећи, како је уобичајено. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw. ~ 14 ~ 

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ є7: 

aдуйсz, сmрмjе, землE цrкаz, * кр0вію неизчeтныхъ мyчєникъ 
њмочeннаz! * рaдуйсz, сщ7eннаz митроп0ліе бэлградо-кaрловацкаz! * 

рaдуйсz, бGохрани1маz є3пaрхіе бaчскаz! * рaдуйсz, с™ёйшаz патріaрхіе 
пeщьскаz, * м™и, цRкве сeрбскаz! * рaдуйсz,  бGосаждeннаz с™az горо2 
фрyжскаz! * рaдуйсz, nби1тели шишaтовацкаz! * рaдуйсz, вeсь сeрбскій 
р0де, * ћкw прпdбный рафаи1лъ, прошeдъ чрезъ вєли1кіz м{ки, * предстA 
пrт0лу б9ію, и3 м0литсz њ тебЁ дeнь и3 н0щь. 

КанHнъ  ўспeніz и3 канHнъ прпdбнагw м§ника рафаи1ла, 
є3гHже краегранeсіе (въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ): 

Препод0бнаго рафаи1ла слaвимъ. 

Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово. Глaсъ ѕ7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Пои1мъ гDеви, слaвнw бо прослaвисz: * ї}лz нем0кренна провeдъ, * 
фараHна же и3 в0инство є3гw2 въ м0ре чермн0е ввeргъ. 

Припёвъ: Прпdбном§ниче џ§е рафаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ! 

ёснію, брaтіе, воспои1мъ монaшєскіz п0двиги * и3 м§ничєскаz 
страд†ніz преди1внагw nц7A нaшегw рафаи1ла: * хвaлzще гDа, въ 

нeмже слaвнw прослaвльшагосz. 

aдость вёчную дости1глъ є3си2, * чрезъ ю3д0ль плачeвную прошeдъ, * и3 
њ гDэ своeмъ слaвнw пострадaвъ: * q! страдaльче прпdбне, * џ§е 

рафаи1ле всебlжeнне. 

нHхъ и3ногдA прbр0чествова ћкw гDь накaжетъ вс‰ нечести6выz, * 
пришeдъ со свои1ми с™hми сотвори1ти сyдъ надъ всёми: * тёмже и3 

мучи1телей твои1хъ наказaніе пости1гнетъ, * тh же рaдуешисz со всёми 
с™hми.                                                     БGор0диченъ: 

ащити2 нaсъ t всsкихъ скорбeй и3 бёдъ, прес™az дв7о: * тебё бо 
прибэгaемъ, q! всемлcтиваz, * ћкw непребори1мому забрaлу и3 

ўтверждeнію дyшъ нaшихъ. 
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~ 15 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

Катавасија: Преукрашена Божанском славом ... 

Песма 3. Ирмос: 

Утврди, Господе, поколебано срце моје; * укрепи, Боже, клонулу 

снагу моју; * да се развеселим спасењу Твоме, * и без страха погледам 

на непријатеље своје. 

реподобни оче, ти си храбро стајао пред злославним 

мучитељима, * мушки подносећ(и) вређања и бијења, * јер си 

знао да ће те Господ спасити ако претрпиш до краја.  [Мт. 10,22 и сл.] 

че преподобни, овенчан двоструким венцем, * двоструком 

радошћу се веселиш у царству Господ(ар)а твога; * 

примив(ши) од Њега плату за подвиге своје и страдања своја. 

евством сијаш међу мученицима, * и страдањем блисташ међу 

девственицима; * оче Рафаило свеблажени, * и божанском 

Исцелењу истоимени.                                                              Богородичан: 

номе који се од Тебе неискусомужно родио, * и Коме си се као 

истинитом Животу преселила, * Пресвета Дјево Мати, моли се: 

* да се смилује душама оних који непрестано опевју, * и [као] 

истиниту Богородицу Т[еб]е величају. 

Седален, глас 3: 

држав(ши) неодступно праву веру до краја, * и претрпев(ши) 

мушки силна злостављањā; * сада се славиш са исповедницима, 

* и прослављаш [се] са мученицима, * оче Рафаило анђелу истомени 

и срцем смирени.                               Слава ... и сада ... Успења, глас исти:  

ађањем Твојим законе природе си победила, * а Успењем Твојим 

ниси нас напустила, Пресвета Богородице. * Зато, Те и славимо 

као једину Матер и Дјеву истиниту, * и заступницу нашу свагдашњу. 

Песма 4. Ирмос: 

Изашао си на спасење народа Твога, * дошао си да спасеш 

помазанике Твоје; [Авак. 3,13] * зато ти радосно узвикујемо: * Слава 

моћи Твојој, Господе! 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь ~ 16 ~ 

Катавaсіа: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою: 
Пёснь G. Їрм0съ: 

Ўтверди2, гDи, подви1гшеесz с®це моE: * ўкрэпи2, б9е, ўнывaющую 
крёпость мою2: * да возвеселю1сz сп7сeнію твоемY, * и3 безъ стрaха воз€рю2 на 
враги2 мо‰.  

рпdбне џ§е, ты2 д0блественнw предстоsлъ є3си2 ѕлосл†внымъ 

мучи1телємъ, * мyжественнw под8sвый поношє1ніz и3 біє1ніz, * 
вёдалъ бо є3си2 ћкw гDь сп7сeтъ тS ѓще претeрпиши до концA.  

§е прпdбне, ўвэнчaемь сугyбымъ вэнцeмъ, * сугyбою рaдостію 
весели1шисz въ цrтвіи вLки твоегw2: * воспріsвъ t негw2 возмeздіе 

пHдвигъ твои1хъ и3 страдaній твои1хъ.  
в7ствомъ сіsеши въ м§ницэхъ, * и3 страдaніемъ блистaеши въ 

дв7ственницэхъ: * џ§е рафаи1ле всебlжeнне, * и3 бжcтвенному 
и3сцэлeнію тезоимeнне.                                      БGор0диченъ:  

 тебE неискусомyжнw р0ждшемусz,  * є3мyже ћкw и4стинному 
животY престaвиласz є3си2, * прес™az дв7о м™и, моли1сz: * 

поми1ловатисz душaмъ непрестaннw воспэвaющихъ, * и3 и4стинную бцdу тS 
величaющихъ. 

Сэдaленъ, глaсъ G: 
бдeржавъ неtстyпнэ прaвую вёру до концA, * и3 претерпёвъ 
мyжественнw си6льнаz њѕлоблє1ніz: * нhнэ слaвишисz со 

и3сповёдники, * и3 прославлsешисz съ м§ники, * џ§е рафаи1ле ѓгGлу 
тезоимeнне и3 с®цемъ смирeнне.     Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz, глaсъ т0йже:  

ождeніемъ твои1мъ зак0ны є3стествA побэди1ла є3си2, * ўспeніемъ же 
твои1мъ не њстaвила нaсъ є3си2, прес™az бцdе. * тёмже тS слaвимъ 

ћкw є3ди1ну м™рь и3 дв7у и4стинную, * и3 предстaтельницу нaшу всегдaшнюю. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

И#зшeлъ є3си2 во сп7сeніе людeй твои1хъ, * пришeлъ є3си2 во є4же сп7сти2 
пом†занныz тво‰. * тёмъ ти2 рaдостнw взывaемъ: * слaва си1лэ твоeй, 
гDи!  
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~ 17 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

оли своје си верно положио на Господа Твога, * и Он те 

укрепи у страдању твоме, * не дав(ши) ти да посрнеш; [сл. Пс. 

54,23] * нити да ликују непријатељи твоји над тобом, * радујућ(и) се 

паду праведника. 

овог Израила светилник постав(ши), преподобни оче, * и на 

висину Боговиђењâ узишав(ши); * светлиш нам чистотом 

живота и крвљу мучеништва, * крајеве србске светло озаравајућ(и). 

долев(ши) кроз непрестане подвиге * невид[љ]ивим 

непријатељима спасења свога; * ти си, преподобни оче, знао * 

како се ваља супротставити и оним вид[љ]ивима.            Богородичан: 

рханђелски поздрав * приносимо Ти, Богородице, кличућ(и): * 

Радуј се, Благодатна! * Радуј се, Богоизабрана! * Радуј се, 

Маријо, * Дјево пренепорочна, и Мајко свечасна! 

Песма 5. Ирмос: 

Заповести Твоје непрестано истражујем, Господе, * јер су оне 

светлост моја; * и лице Твоје свагда тражим, * јер осим Тебе, другог 

Бога не знам. 

ору Фрушку деспоти србски негда свештеним обитељима 

испунише, * а сада је преподобни подвизима и страдањима 

преукрасише; * и једни и други је уистину светом учинише. 

гарјанским хордама наруга се у младости смели Авакум; * а 

смерни Рафаило, у старости посрами кривоверне пукове; * и 

један и други остадоше верни Господу до саме смрти, * и задобише 

венце нестаривог живота. [сл. Откр. 2,10] 

адосно изнев(ши) поругу Христову на телу своме; [сл. Јевр. 

13,13] * ти си, преподобни оче, муке за Христа сматрао за веће 

богатство од сваког блага земаљског, [сл. Јевр. 11,26] * јер си гледао на 

награду, која је(сте) у Бога.                                                      Богородичан: 

амилосна Мајко милосрдног Сина, * ублажи молитвама 

Твојим страдања невољних; * и одагнај напад(ај)е народā 

злославних * од народā Твојих православних; * да узвеличамо Онога 

који се од  Тебе родио, * и по престављењу Те у вечну светлост 

примио. 

Б 

Н 

О 

А 

Г 

А 

Р 

С 



Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw. ~ 18 ~ 

олBзни тво‰ вёрнw положи1лъ є3си2 на гDа твоего2, * и3 т0й тS 
ўкрэпи2 въ страдaніи твоeмъ, * не дaвъ ти2 поползнyти: * ни1же 

ликовaти врагHмъ твои6мъ надъ тоб0ю, * рaдующесz низпадeнію првdнагw. 

0вагw ї}лz свэти1льникъ бhсть, прпdбне џ§е, * и3 на высотY 
бGозрёніz возшeдъ: * свётлиши нaмъ чcтот0ю житіS и3 кр0вію 

м§ничества, * концы2 сє1рбскіz свётлw њзарsz. 

г†рzнскимъ nрдaмъ поругaсz въ ю4ности дерзновeнній ґввакyмъ: * 
смирeнный же рафаи1лъ, въ стaрости посрами2 кривовBрныz полки2: * 

и3 џвый же и3 џный пребhста вBрна ко гDу до сaмыz смeрти, * и3 
воспріsста вэнцы2 нестарёемыz жи1зни.                      БGор0диченъ: 

рхaгGльское цэловaніе * прин0симъ ти2, бцdе, вопію1ще: * рaдуйсz, 
блгdтнаz! * рaдуйсz, бGоизбрaннаz! * рaдуйсz, мRjе, * дв7о 

пренепор0чнаz, и3 м™и всечcтнaz! 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Зaповэдей твои1хъ непрестaннw и3спытyю, гDи, * ћкw сі‰ сyть свётъ 
м0й: * и3 лицA твоегw2 всегдA взhщу, * рaзвэ бо тебE, и3н0гw бGа не 
вёмъ. 

0ру фрyжскую дeспоти сeрбстіи и3ногдA сщ7eнными nби1тельми 
и3сп0лниша, * нhнэ же прпdбніи пHдвиги и3 страдaньми преукрaсиша: 

* и3 џвіи же и3 џніи вои1стинну с™0ю содёлаша ю5. 

долёвъ чрезъ непрєстaнныz п0двиги * неви6димымъ врагHмъ 
сп7сeніz твоегw2: * ты2 прпdбне џ§е, вёдалъ є3си2 * кaкw подобaетъ 

противостaти и3 сyщымъ ви6димымъ. 

aдостнw и3знeсъ поношeніе хrт0во на тэлеси2 своемY: * ты2, прпdбне 
џ§е, м{ки за хrтA вмэни1лъ є3си2 б0лшее богaтство t всsкагw 

блaга земнaгw, * взирaлъ бо є3си2 на мздY, ћже є4сть ў бGа. БGор0диченъ: 

амлcтнаz м™и млcрднагw сн7а, * ўбlжи2 мlтвами твои1ми страд†ніz 
ск0рбныхъ: * и3 tжени2 нападє1ніz kзhкwвъ ѕлослaвныхъ * t 

нар0дwвъ твои1хъ правослaвныхъ: * да возвели1чимъ t тебE р0ждшагосz, * 
и3 по преставлeніи въ присносyщный свётъ тS пріи1мшаго. 
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~ 19 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

Песма 6. Ирмос: 

И када ме потопе воде, * и прогута ме земља, * хвалиће Те душа 

моја, Господе; * јер ћеш ме Ти извадити из пропасти, * и гледаће очи 

моје победно славље свете Цркве Твоје.  

ко је Бог с нама, ко ће против нас?“ [Рим. 8,31] * кличе 

божански Апостол, исповедајућ(и) свемоћ Божију; * која се и 

на теби, преподобни оче, показа савршеном, [2. Кор. 12,9] * јер си 

безумље кривоверних мучитеља победио, * и безсмислице њихове 

[си] силно изобличио.  

рушка гора, као негда Гора Атонска, попрскана крвљу 

преподобних, * одену се у хаљине сјајне и заблиста се славом 

мученикā; * и онда и сада крвожедни пукови кривоверних * насиље и 

зверства чинише над православнима, * безумно помишљајућ(и) да 

се мачем може уништити вера права.  

ко вас злочинци и најтежим мукама уморише; * но, ваш 

(с)помен на земљи не уништише, * и имена ваша из Књиге 

вечног Живота не избрисаше, [сл. Откр. 3,5] * јер вас у зборове 

безсмртне сам Животодавац уведе.                                      Богородичан:  

ебе, Богородице Приснодјево, * ми који носимо име Сина 

Твога и Бога, * Коме си прешла; * кроза све нараштаје 

православно исповедамо, * и молимо да Му се молиш за род наш. 

Кондак, глас 8: 

ао заступнику нашем, преподобни оче,  * прибегавамо ти и 

молимо те: * Христу Богу моли се, * да нама који с вером и 

љубављу поштујемо свечасни (с)помен твој, * источи извор излечења 

од бол(ест)и наших и немоћи, * и да се смилује душама нашим; * да 

ти кличемо: * Радуј се, нови преподобно-мучениче, * оче Рафаило, 

ангелоимени!                                                                                             Икос: 

А 

Ф 

А 

Т 

К 



Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь ~ 20 ~ 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Е#гдa же потопsтъ мS в0ды, * и3 пожрeтъ мS землS, * восхвaлzтъ 
тS душA моS, гDи: * тh бо возведeши мS t тли2, * и3 зрsтъ џчи мои2 
побёдное торжество2 с™hz цRкве твоеS.  

ще бGъ съ нaми, кто2 на ны2; * вопіeтъ бжcтвенный ґпcлъ, и3сповёдаz 
всем0щь б9ію: * ћже и3 на тебЁ, прпdбне џ§е, kви1сz совершeнна: * 

безyміе бо кривовёрныхъ мучи1телей побэди1лъ є3си2, * и3 глумлє1ніz и4хъ 
си1льнw и3з8wбличи1лъ є3си2.  

рyжскаz горA, ћкоже и3ногдA горA ґfHнскаz, њбагрeннаz кр0вію 
прпdбныхъ, * њдёzсz въ ри6зы свBтлыz и3 воз8wблистaсz слaвою 

мyчєникъ: * и3 и3ногдA и3 нhнэ кровожaдніи полки2 кривовёрныхъ * наси1ліе 
и3 ѕвBрствіz творsху надъ правослaвными, * безyмнw помышлsюще да 
мечeмъ м0жетсz ўничт0жити вёра прaваz.  

ще вaсъ ѕлодBи и3 тzжчaйшими мyками ўмори1ша: * но, вaшу 
пaмzть на земли2 не ўничт0жиша, * и3 и3менA в†ша t кни1ги 

вёчныz жи1зни не и3зглaдиша, * и4бо въ ли1ки безсмє1ртныz сaмъ 
жизнодaвецъ введE вaсъ.                                     БGор0диченъ:  

ебE, бцdе приснодв7о, * и4мz носsщіи сн7а твоегw2 и3 бGа, * къ немyже 
престaвиласz є3си2: * во вс‰ р0ды правослaвнw и3сповёдуемъ, * и3 

м0лимъ да м0лишисz є3мY њ р0дэ нaшемъ.  

Кондaкъ, глaсъ }: 

кw предстaтелю нaшему, прпdбне џ§е, * прибэгaемъ ти2 и3 м0лимъ 
тS: * хrтY бGу моли1сz, * съ вёрою и3 люб0вію чтyщымъ нaмъ 

всечcтнyю пaмzть твою2, * и3сточи1ти и3ст0чникъ врачевaній t недyгwвъ 
нaшихъ и3 нeмощей, * и3 поми1ловатисz душaмъ нaшымъ: * да зовeмъ ти2: 
* рaдуйсz, н0вый прпdбном§ниче, * џ§е рафаи1ле, ґгGлоимeнне.        Јкосъ: 
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~ 21 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

евајућ(и) нову песму новом мученику, * преподобном оцу 

нашем Рафаилу, * молим Ти се, Христе Боже: * скини са мене 

бреме кала греховнога, * и разреши узе језика мога спорога, * и 

просветли таму ума мога сквернога, * да бих могао неосуђено 

клицати: * Радуј се, оче Рафаило, Божанском исцелењу истоимени; * 

радуј се, преподобних радовање и мученикā весеље. * Радуј се, праве 

вере исповедање и правоверних утврђење; * радуј се, кривоверја 

изобличење и злославних посрамљење. * Радуј се, православних 

украшење и благочестивих (у)дивљење; * радуј се, оче, западних 

крајева просвећење и источних укрепљење. * Радуј се, [на]рода свога 

уздизање и непријатеља његових обарање; * радуј се, из(а)браних 

прихватање и одступникā одбацивање!                                          [Народ:]  

Радуј се, нови преподобно-мучениче, * оче Рафаило 

ангелоимени!  

Затим: читамо Синаксарско житије.*9 

Песма 7. Ирмос: 

Богобојазним младићима у ужареној пећи сиђе анђео, * 

расхлађујућ(и) је и онемоћавајућ(и) пламен; * и они једним устима 

прославише Тројичнога Бога, узвикујућ(и): * Благословен (је)си 

Господе, Боже отаца наших.  

шли сте на страдање Трисвету песму појућ(и), * и тако 

стадосте пред Трисветог Бога, * у беле хаљине одевени и 

крвљу својом украшени, * уз њене речи: * Свети Боже, Свети Крепки, 

* Свети Безсмртни, помилуј нас. 

ажно хришћанство дишућ(и) претњом и убиством, * на 

истините ученике Господње [сл. Д. ап. 9,1] оружаше пукове 

своје; * но, Господ који крепи невољне, * разара намере вражије, [сл. 

2. Сам. 15,31 и 34; 17,14] * желећ(и) да спасе изабране своје, који му 

кличу: * Свеопеван (је)си Господе, Боже отаца наших. 

нтихрист нађе верне следбенике своје, * који се ни крви 

невине не постидеше, * само да би остварили зле намере 

своје; * јер не знају да правоверно исповедају * свето име Гда, Бога 

отаца наших.                                                                            Богородичан: 

                                                 
9* види на крају ове књиге. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw. ~ 22 ~ 

оS н0вую пёснь н0вому м§нику, * прпdбному  nц7Y нaшему рафаи1лу, 
* молю1тисz, хrтE б9е: * сними2 t менE брeмz кaла грэх0внагw, * и3 

разрэши2 ќзы љзhка моегw2 мeдливагw, * и3 просвэти2 тьмY ўмA моегw2 
сквeрнагw, * да возмогY неwсуждeннw вопи1ти: * Рaдуйсz, џ§е рафаи1ле, 
бжcтвенному и3сцэлeнію тезоимeнне: * рaдуйсz, прпdбныхъ рaдованіе и3 
мyчєникъ весeліе. * рaдуйсz, прaвыz вёры и3сповёданіе и3 правовёрныхъ 
ўтверждeніе: * рaдуйсz, кривовёріz њбличeніе и3 ѕлослaвныхъ посрамлeніе. * 
рaдуйсz, правослaвныхъ ўкрашeніе и3 бlгочcти1выхъ ўдивлeніе: * рaдуйсz, џ§е, 
зaпадныхъ предBлъ просвэщeніе и3 вост0чныхъ ўкрэплeніе. * рaдуйсz, р0да 
своегw2 воздвизaніе и3 врагHвъ є3гw2 низложeніе: * рaдуйсz, и3збрaнныхъ 
воспріsтіе и3 tстyпныхъ tриновeніе.                                  [Лю1діе:]  

Рaдуйсz, н0вый прпdбном§ниче, * џ§е рафаи1ле ґгGлоимeнне. 

Пот0мъ: читaемъ сmнаxaрское житіE.*10 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

БGочcти6вымъ nтрокHмъ въ разжжeннэй пeщи сни1де ѓгGлъ, * прохлаждaz 
ю4 и3 њнемоществyz плaмень: * и3 тjи є3ди1нэми ўсты6 прослaвиша трbчнагw 
бGа, взывaюще: * блгcвeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.  

д0сте на страдaніе трис™ую пёснь пою1ще, * и3 тaкw предстaсте 
трис™0му бGу, * въ бBлыz ри6зы њдёzни и3 кр0вію своeю ўкрaшени, 

* съ є3S словесы6: * с™hй б9е, с™hй крёпкій, * с™hй безсмeртный, 
поми1луй нaсъ.  

жехrтіaнство дhшуще прещeніемъ и3 ўбjйствомъ, * на и4стинныz 
ўчн7ки2 гDни воoружaше њполчє1ніz сво‰: * но, гDь ўкрэплszй 

скорбsщыz, * разорsетъ совёты вр†жіz, * хотS сп7сти2 и3збр†нныz сво‰, 
вопію1щыz є3мY: * всепётъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.  

нтjхрістъ њбрёте вBрныz послёдователи сво‰, * ни кр0ве 
непови1нныz не постыдёвшыzсz, * т0кмw да њсуществyютъ ѕлы6z 

совёты сво‰: * не вёдущыz бо правовёрнw и3сповёдати * с™0е и4мz гDа, 
бGа nтє1цъ нaшихъ.                                         БGор0диченъ: 
                                                 
10* зри2 въ концЁ кни1ги сеS. 

П 

И# 

Л 

Ґ 



~ 23 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

брадујмо се данас, верни, * Успење Пресвете Богородице 

славећ(и), * и са светим апостолима и анђелима, завапимо јој: * 

Моли Дјево Сина Твога, Коме си прешла, * да нас сачува од 

свак[акв]их мука и беда.  

Песма 8. Ирмос: 

Онога који је огањ у пећи угасио, * и младиће од љуте смрти 

избавио, * и чељусти лавовске пред Данилом затворио – * опевајте 

дела као Господа, * и преузносите у све векове!  

лавећ(и) подвиге и страдања твоја, свечасни оче, * са 

зборовима преподобних и мученикā на небесима, * и ми 

грешни на земљи узвикујемо: * Онога који нас крепи у страдањима, * 

хвалите дела као Господа, * и преузносите у све векове!  

атиноумујуће мучитеље своје победив(ши), * и праву веру до 

краја одржав(ши); * ушао си у свете зборове, преподобни оче, 

и са њима кличеш: * Онога који нам даје победу, * славите дела као 

Господа, * и преузносите у све векове!  

нтихристов пород своја прождрљива уста разјапи на народ 

Божији, * ненаситу утробу своју желећ(и) да напуни; * но, 

Господ скрати дане ове из(а)браних ради [Мт. 24,22] који кличу: * 

Онога који нас избавља, * исповедајте дела као Господа, * и 

преузносите у све векове.                                                         Богородичан:  

ладичице Богоблагодатна, свемоћним молитвама Твојим, * 

одагнај непријатељске нападе и демонске насртаје * од наслеђа 

Сина Твога, Коме си прешла; * да вазда исповедамо и преузносимо 

Тебе, * Мајку Господа, Бога отаца наших. 

Песма 9. Ирмос: 

Предвечно рођени од Оца, Логос, * јави се у времену родив(ши) се 

од пречисте Дјевице – * да потражи изгубљене и сабере разсејане. 

[ср. Јн. 11,52] * Зато Њега, као Бога и Спаса прослављамо, * а Њу као 

истиниту Богородицу, побожно величамо. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь ~ 24 ~ 

брaдуимсz днeсь вёрніи, * ўспeніе прес™hz бцdы слaвzще,  * и3 со 
с™hми ґпcлы и3 ѓгGлы, возопіи1мъ къ нeй: * моли2 дв7о сн7а твоего2, 

є3мyже престaвиласz є3си2, * сохрани1ти нaсъ t всsкихъ мyкъ и бёдъ.  

Пёснь }. Їрм0съ: 

Џгнь въ пeщи ўгаси1вшаго, * и3 џтроки t лю1тыz смeрти 
и3збaвившаго, * и3 львHвъ чє1люсти предъ даніи1ломъ затыкaющаго, * 
воспэвaйте дэлA ћкw гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.  

лaвzще п0двиги и3 страд†нz тво‰, всечcтне џ§е, * съ ли6ки 
прпdбныхъ и3 мyчєникъ на нб7сёхъ, * и3 мы2 грёшніи на земли2 

взывaемъ: * ўкрэплsющаго нaсъ во страдaніихъ, * хвали1те дэлA ћкw гDа, 
* и3 превозноси1те во вс‰ вёки.  

атіномyдрствующыz мучи1тели сво‰ побэди1въ, * и3 прaвую вёру до 
концA њбдeржавъ: * вшeлъ є3си2 въ с™ы6z ли1ки, прпdбне џ§е, и3 съ 

ни1ми вопіeши: * даю1щаго нaмъ побэду, * слaвите дэлA ћкw гDа, * и3 
превозноси1те во вс‰ вёки.  

нтjхрістово порождeніе сво‰ прожHрливаz ўстA разшири2 на лю1ди 
б9іz, * ненасhтнагw чрeва своегw2 и3сп0лнити хотS: * но, гDь 

прекрaти дни6 сі‰ и3збрaнныхъ рaди, вопію1щихъ: * и3збавлsющаго нaсъ, * 
и3сповёдайте дэлA ћкw гDа, * и3 превозноси1те во вс‰ вёки.  БGор0диченъ:  

Lчце бGоблгdтнаz, всем0щными мlтвами твои1ми, * tжени2 вр†жіz 
нападє1ніz и3 дє1мwнскаz нахождє1ніz * t наслёдіz сн7а твоегw2, 

є3мyже престaвиласz є3си2: * да вhну и3сповёдуемъ и3 превозн0симъ тебE, * 
м™рь гDа, бGа nтє1цъ нaшихъ.  

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Предвёчнw рождeнное t nц7A, сл0во, * kви1сz во врeмени роди1всz t 
пречcтыz nтрокови1цы * взыскaти поги1бшыz и3 собрaти разсBzнныz. * 
тёмъ того2, ћкw бGа и сп7са прославлsемъ, * тyюже ћкw сyщую бцdу, 
бlгочcтнw величaемъ. 
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~ 25 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

идећ(и) страдања твоја, која си за Њ(ега) храбро поднео; * и 

муке твоје, које си до краја мушки претрпео; * уведе те Господ, 

преподобни оче, у места (с)покоја, * где се веселиш са свима 

праведницима, * примив(ши) плату за трудове своје.  

забраницима Божијим и мноштву народā, * који стоје пред 

престолом Његовим и Јагњетовим * у беле хаљине обучени; 

[сл. Откр. 7,9] * ти си се, добропобедни оче, придружио, * праву веру 

одржав(ши) и Христа православно исповедав(ши).  

онашки образ носив(ши) * и ангелоподобно на земљи 

поживев(ши), * и крв своју за Господа пролив(ши); * ти си се, 

свеблажени оче, удостојио: * славе преподобних и венаца мукотрпних, 

* и сада гледаш светлост лица Створитеља свих.                   Богородичан:  

брадована Дјево, Богородице, молимо те: * моли се Сину 

Твоме и Богу, * Коме си прешла: * да и нас грешне обрадује, * и 

[да] душе наше помилује.  

Свјетилан: 

ретрпев(ши) страшна мучења, * и владарâ таме злобљења; * ти 

си се, преподобни оче, удостојио светих радовања, * и 

светлости лица Владарâ векова гледања. * Њега моли: да и нас 

грешне * увек ове свете радости удостојава, * и созерцања Божанске 

светлости испуњава.  

Слава ... и сада ... Успења. 

На „Хвалите ...“ стихире на 6: 

3 Успења, и 3 преподобно-мученикâ, глас 3: 

 недоумици сам како да достојно опевам мученика Твога, 

Господе, * када сам сав оскрнављен и укаљан неумесним 

гресима; * који ум мој на доле вуку, * не дајућ(и) му да се уздигне ка 

чистоти; * који језик мој свезују, * не дајућ(и) му да исплете 

красноречиве песничке венце; * и усне моје затварају, * не дајућ(и) 

им да излију достојну похвалу преподобном оцу нашем Рафаилу. * 

Но, Господе, немајућ(и) приличних речи, молим Те само: * његовим 

молитвама помилуј мене свегрешнога, * и спаси [на]род наш од 

нападā војски злога. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw. ~ 26 ~ 

и1дz страд†ніz тво‰, ±же њ нeмъ д0блественнw под8sлъ є3си2: * и3 
м{ки тво‰, ±же до концA мyжественнw претерпёлъ є3си2: * введe 

тz гDь, прпdбне џ§е, въ мBста пок0z, * и3дёже весели1шисz со всёми 

првdники, * воспріsвъ мздY трудHвъ твои1хъ.  

збрaнникwмъ б9іимъ и3 мн0жеству kзhкwвъ, * предстоsщымъ 
пrт0лу є3гw2 и3 ѓгнчу * въ ри6зы бBлыz њблечeни: * ты2, 

добропобёдне џ§е, приwбщи1лсz є3си2, * прaвую вёру соблю1дъ и3 хrтA 
правослaвнw и3сповёдавъ.  

онaшескій џбразъ носи1въ * и3 ґгGлопод0бнw на земли2 пожи1въ, * 
и3 кр0вь свою2 за гDа проліsвъ: * ты2, всебlжeнне џ§е, спод0билсz 

є3си2: * слaвы прпdбныхъ и3 вэнцє1въ стrтотeрпныхъ, * и3 нhнэ зри1ши 
свётлость лицA всёхъ содётелz.                            БGор0диченъ:  

брaдованнаz дв7о, бцdе, м0лимъ тS: * моли1сz къ сн7у твоемY и3 бGу, 
* є3мyже престaвиласz є3си2: * и3 нaсъ грёшныхъ возрaдовати, * и3 

дyшы нaшz поми1ловати.  

Свэти1ленъ: 

ретерпёвъ стр†шнаz мучє1ніz, * и3 власти1телz тьмы2 њѕлоблє1ніz: 
* ты2 прпdбне џ§е, спод0билсz є3си2 с™hхъ рaдованіz, * и3 свётлости 

лицA вLки вэкHвъ зрёніz. * того2 моли2 и3 нaсъ грёшныхъ * при1снw сіS 
с™hz рaдости сподоблsти, * и3 созерцaніz бжcтвенныz свётлости 
и3сполнsти.                                     Слaва, и3 нhнэ: ўспeніz. 

На хвали1техъ, стіхи6ры, на ѕ7: G ўспeніz, и3 G прпdбном§ника, глaсъ G: 

едоумэвaю кaкw дост0йнw воспою2 м§ника твоего2, гDи, * є3гдA вeсь 
њсквернeнъ є4смь и3 њкалsнъ безмёстными грэхи6: * ±же ќмъ 

м0й д0лу влекyтъ, * не даю1ще воздви1гнутисz є3мY къ чcтотЁ: * ±же 
љзhкъ м0й свzзyютъ, * не даю1ще соплести2 є3мY витjйствующыz 
пёснєнныz вэнцы2: * и3 ўстнЁ мои2 закрывaютъ, * не даю1ще tрhгнути 
и5мъ дост0йную похвалY прпdбному nц7Y нaшему рафаи1лу. * но, гDи, не 
и3мёz лэпопод0бныхъ словeсъ, молю1 тz т0кмw: * тогw2 мlтвами 
поми1луй мS всегрёшнаго, * и3 сп7си2 р0дъ нaшъ t нападeній вHи ѕлaгw. 
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~ 27 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

 недоумици сам како да достојно прославим мученика 

добропобеднога, * и којим венцима да увенчам борца 

свеизврснога, * оца Рафаила ангелоименога; * кога си Ти, Господе, 

победом над мучитељима прославио, * и венцима неувењивим 

увенчао, * и (међ)у зборове који Те непрестано славе са великом 

чашћу увео. * Но, Владико, немајућ(и) приличних речи, молим Те 

само: * његовим молитвама смилуј се србском народу * и свему 

хришћанском роду.  

 недоумици сам како да достојно похвалим звезду пресветлу, * 

која у последња времена запад обасја светлошћу са истока, * 

која блистањем својим разагна облаке зловерја и мрака демонскога, * 

која страдањем својим разгласи непролазност Царства небескога, * 

која се исповедањем својим удостоји живота безсмртнога. * Но, 

Спасе, немајућ(и) приличних речи, молим Те само: * његовим 

молитвама укрепи [на]род наш, * дарујућ(и) му победу над 

противницима.                                                                        Слава ... глас 5: 

адуј се, Света Горо преобилна, * Патријаршијо Пећска, * Мати, 

Цркво Србска! * Радуј се, Фрушка Горо усирена, * крвљу 

преподобних мученикā убељена * и новом хаљином преукрашена! * 

Радуј се, обитељи Ковиљска – Свето-архангелска! * Радуј се, обитељи 

Бођанска – Свето-ваведењска! * Радуј се, обитељи Шишатовачка – 

Свето-рождественска! * Радуј се, велика лавро Манасијо – Свето-

Тројична! * Радуј се, милостиви и јуначки кнеже Стефане! * Радуј се, 

мудри и храбри деспоте Високи Стеване! * Радуј се, и сав србски 

[на]роде, * јер се сада, – прошав(ши) кроз многе муке и невоље, [Откр. 

7,14] * и украсив(ши) се венцима девства и мучеништва – * преподобни 

Рафаило непрестано моли Господу за те.                         И сада ... Успења. 

Велико славословље, и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажен(ств)а од Канонā Празникâ и преподобнога. 

Прокимен, глас 4: 

Види непријатеље моје, како се умножише; * и мржњом ме 

неправедном омрзоше.*11  

                                                 
11* Пс. 24,19. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь  ~ 28 ~ 

едоумэвaю кaкw дост0йнw прослaвлю м§ника добропобёднаго, * и3 
кjими вэнцы6 ўвэнчaю  борцA  всеизрsднаго, * nц7A рафаи1ла 

ґгGлоимeннаго: * є3г0же, ты2 гDи, побёдою надъ мучи1тєли прослaвилъ є3си2, 
* и3 вэнцы6 неувzдaемыми ўвэнчaлъ є3си2, * и3 въ ли1ки непрестaннw 
слaвzщыz тS съ вeліею чeстію ввeлъ є3си2. * но, вLко, не и3мёz 
лэпопод0бныхъ словeсъ, молю1 тz т0кмw: * тогw2 мlтвами ўмлcтивисz 
сeрбскому нар0ду * и3 всемY хrтіaнскому р0ду. 

едоумэвaю кaкw дост0йнw похвалю2 ѕвэздY пресвётлую, * ћже въ 
послBднzz временA зaпадъ просвэти2 свётомъ t вост0ка, * ћже 

њблистaніемъ свои1мъ разгнA џблаки ѕловёріz и3 мрaка дeмwнскагw, * 
ћже страдaніемъ свои1мъ возгласи2 непреходи1мость цrтвіz нбcнагw, * ћже 
и3сповёданіемъ свои1мъ спод0бисz животA безсмeртнагw. * но, сп7се, не 
и3мёz лэпопод0бныхъ словeсъ, молю1 тz т0кмw: * тогw2 мlтвами 
ўкрэпи2 р0дъ нaшъ, * дaруz є3мY побёду на сопроти6вныz. 

Слaва, глaсъ є7: 
aдуйсz, с™az горо2 преoби1льнаz, * патріaрхіе пeщьскаz, * м™и, цRкве 
сeрбскаz. * рaдуйсz, фрyжска горо2 ўсырeннаz, * кр0вію прпdбныхъ 

мyчєникъ ўбэлeннаz * и3 н0вою ри1зою преукрашeннаz. * рaдуйсz, nби1тели 
ковhльскаz, с™оарх†гGльскаz. * рaдуйсz, nби1тели б0дzнскаz, с™овведeнскаz. 
* рaдуйсz, nби1тели шишaтовацкаz, с™оржcтвенскаz. * рaдуйсz, вели1каz 
лavро манассjе, с™отрbцкаz. * рaдуйсz, млcтивый и3 д0блественный кн7же 
стефaне. * рaдуйсz, мyдрый и3 д0блественный дeспоте выс0кій стефaне. * 
рaдуйсz, и3 вeсь сeрбскій р0де, * нhнэ бо, прошeдъ чрезъ мнHгіz м{ки и3 
скHрби, * и3 ўкраси1всz вэнцы6 двcтва и3 м§ничества, * прпdбный рафаи1лъ 
непрестaннw м0литсz ко гDу за тS.                    И# нhнэ: ўспeніz. 

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. 
На літургjи. 

Бlжє1нна t канHнwвъ: ўспeніz  и3 прпdбнагw. 
Прокjменъ, глaсъ д7: 

Ви1ждь враги2 мо‰, ћкw ўмн0жишасz: * и3 ненавидёніемъ 
непрaведнымъ возненави1дэша мS.  
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~ 29 ~   Преп. муч. Рафаило, игуман Шишатовачки. 

Стих: Сачувај душу моју, и избави ме; * да се не постидим, јер се 

уздам у Тебе.*12  

Апостол: Рим. Зач. 99.*13 

раћо, [8,28] знамо да онима који љубе Бога све помаже на 

добро, њима који су позвани по намјери; [29] Јер које 

унапријед позна, унапријед и одреди, да буду саобразни 

лику Сина његова, да он буде Прворођени међу многом браћом. [30] 

А које унапријед одреди, оне и призва; а које призва оне и оправда; а 

које оправда оне и прослави. [31] Шта ћемо, дакле, рећи на ово? Ако 

је Бог с нама, ко ће против нас? [32] Он који свога Сина не поштедје, 

него га предаде за све нас, како да нам с њиме и све не дарује? [33] Ко 

ће оптужити изабране Божије? Бог је онај који оправдава. [34] Ко ће 

осудити? Христос је онај који умрије, па још и васкрсе, који је и с 

десне стране Богу, који и посредује за нас. [35] Ко ће нас раставити од 

љубави Христове? Жалост или тјескоба, или гоњење, или глад, или 

голотиња, или опасност, или мач? [36] Као што је написано: Ради тебе 

нас убијају ваздан, сматрају нас овцама за клање. [37] Али у свему 

овоме побјеђујемо кроз Онога који нас је заволио. [38] Јер сам увјерен 

да нас ни смрт, ни живот, ни анђели, ни поглаварства, ни силе, ни 

садашњост, ни будућност, [39] Ни висина, ни дубина, нити икаква 

друга твар неће моћи одвојити од љубави Божије, која је у Христу 

Исусу Господу нашем. 

Алилуја, глас 7: 

Стих: Злопаћен бих, и понижен веома; * виках од уздисања срца 

мога.*14 

Стих: Непријатељи моји живе, и осилише се нада мном; * и 

умножише се (они) који ме мрзе неоправдано.*15 

                                                 
12* Пс. 24,20. 
13* Рим. 8,28-39. 
14* Пс. 37,9. 
15* Пс. 37,20. 
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Прп dбном§ника рафаи1ла, и3гyмена шишaтовацкагw. ~ 30 ~ 

Стjхъ: Сохрани2 дyшу мою2, и3 и3збaви мS: * да не постыжyсz, 
ћкw ўповaхъ на тS. 

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §f. 

рaтіе, [},к7и] вёмы (же) ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ поспэшествyютъ 
во бlг0е, сyщымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ. [к7f] И%хже бо 
пред8увёдэ, [тёхъ] и3 пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбразу сн7а 

своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ. [l] Ґ и5хже 
пред8устaви, тёхъ и3 призвA: ґ и5хже призвA, си1хъ и3 њправдA: ґ и5хже 
њправдA, си1хъ и3 прослaви. [lа] Что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ, 
кто2 на ны2; [lв] И$же ќбw своегw2 сн7а не пощадЁ, но за ны2 вс‰ прeдалъ 
є4сть є3го2: кaкw ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ; [lг] Кто2 
поeмлетъ на и3збр†нныz б9іz; бGъ њправдazй: lд Кто2 њсуждazй; хrт0съ 
ї}съ ўмeрый, пaче же и3 воскресhй, и4же и3 є4сть њдеснyю бGа, и4же и3 
ходaтайствуетъ њ нaсъ: [lє] Кт0 ны разлучи1тъ t любвE б9іz; ск0рбь ли, 
и3ли2 тэснотA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 наготA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь; 
ћкоже є4сть пи1сано: [lѕ] Ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы2 вeсь дeнь, 
вмэни1хомсz ћкоже џвцы заколeніz. [lз] Но њ си1хъ всёхъ 
препобэждaемъ за возлю1бльшаго ны2. [lи] И#звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, 
ни жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си6лы, ни насто‰щаz, ни 
грzд{щаz, [lf] Ни высотA, ни глубинA, ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ 
разлучи1ти t любвE б9іz, ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ. 

Ґллилyіа, глaсъ з7: 

Стjхъ: Њѕл0бленъ бhхъ, и3 смири1хсz до ѕэлA: * рыкaхъ t воздыхaніz 
с®ца моегw2. 

Стjхъ: Врази1 же мои2 живyтъ, и3 ўкрэпи1шасz пaче менE: * и3 
ўмн0жишасz ненави1дzщіи мS безъ прaвды. 
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~ 31 ~   Меcеца августа, у 21. дан 

Св. Јеванђеље од Јована зач. 52.*16 

ече Господ Својим ученицима: [15,17] Ово вам заповиједам: да 

љубите једни друге. [18] Ако вас мрзи свијет, знајте да је мене 

омрзнуо прије вас. [19] Кад бисте били од свијета, свијет би 

своје љубио, а како нисте од свијета него вас ја изабрах од свијета, 

зато вас мрзи свијет. [20] Опомињите се ријечи коју вам ја рекох: није 

слуга већи од господара својега. Ако мене гонише, и вас ће гонити: 

ако моју ријеч одржаше, и вашу ће одржати. [21] Али све ће вам ово 

чинити због имена мојега, јер не познају Онога који ме посла. [22] Да 

нисам дошао и говорио им, не би гријеха имали; а сад изговора 

немају за гријех свој. [23] Који мрзи мене и Оца мојега мрзи. [24] Да не 

творих међу њима дјела која нико други није творио, не би гријеха 

имали: а сада су и видјели, и омрзнули и мене и Оца мојега. [25] Али 

да се испуни ријеч написана у Закону њихову: Омрзнуше ме ни за 

што. [26] А када дође Утјешитељ, кога ћу вам ја послати од Оца, Дух 

Истине, који од Оца исходи, Он ће свједочити за мене. [27] А и ви ћете 

свједочити, јер сте од почетка са мном. [16,1] Ово сам вам казао да се не 

саблазните. [2] Изгониће вас из синагога; Али долази час када ће 

сваки ко вас убије мислити да Богу службу приноси. [3] И то ће 

чинити, јер не познаше Оца ни мене. 

Причастен: 

Радујте се праведн[иц]и (у) Господу, * прав[едн]има приличи 

похвала.*17 

Двостиховље: 

Преподобног Рафаила (с)помен појем, 

Да исцелење од Господа стекнем. 

 

Крај делу, слава и хвала Богу! 

                                                 
16* Јн.15,17-16,3.  
17* Пс. 32,1. 
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Мцcа ѓvгуста, въ к7а-й дeнь  ~ 32 ~ 

С™0е є3ђліе t їwaнна, зачaло н7в. 

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ: [є7,з7i] Си2 заповёдаю вaмъ, да лю1бите 
дрyгъ дрyга. [}i] Ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, вёдите, ћкw менE 
прeжде вaсъ возненави1дэ. [f7i] Ѓще t мjра бhсте бhли, мjръ ќбw 

своE люби1лъ бы: ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3збрaхъ вы2 t мjра, сегw2 
рaди ненави1дитъ вaсъ мjръ. [к7] Поминaйте сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: 
нёсть рaбъ б0лій гDа своегw 2. ѓще менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: ѓще 
сл0во моE соблюд0ша, и3 вaше соблюдyтъ. [к7а] Но сі‰ вс‰ творsтъ вaмъ за 
и4мz моE, ћкw не вёдzтъ послaвшагw мS. [к7в] Ѓще не бhхъ пришeлъ, и3 
гlг0лалъ и5мъ, грэхA не бhша и3мёли: нhнэ же вины2*18 не и4мутъ њ 
грэсЁ своeмъ. [к7г] Ненави1дzй менE, и3 nц7A моего2 ненави1дитъ. [к7д] Ѓще дёлъ 
не бhхъ сотвори1лъ въ ни1хъ, и5хже и4нъ никт0же сотвори2, грэхA не бhша 
и3мёли: нhнэ же и3 ви1дэша, и3 возненави1дэша менE, и3 nц7A моего2. [к7є] Но 
да сбyдетсz сл0во пи1санное въ зак0нэ и4хъ: ћкw возненави1дэша мS 
тyне. [к7ѕ] Е#гдa же пріи1детъ ўтёшитель, є3г0же ѓзъ послю2 вaмъ t nц7A, 
д¦ъ и4стины, и4же t nц7A и3сх0дитъ, т0й свидётельствуетъ њ мнЁ. [к7з] И# 
вh же свидётельствуете, ћкw и3скони2 со мн0ю є3стE. [ѕ7i,№] Сі‰ гlг0лахъ 
вaмъ, да не соблазнитeсz. [в7] T с0нмищъ и3жденyтъ вы2: но пріи1детъ чaсъ, 
да всsкъ и4же ўбіeтъ вы2 мни1тсz слyжбу приноси1ти бGу. [G] И# сі‰ 
сотворsтъ, ћкw не познaша nц7A, ни менE. 

Причaстенъ: 

Рaдуйтесz, првdніи, њ гDэ: * пр†вымъ подобaетъ похвалA. 

Двустjшіе: 

Прпdбнагw рафаи1ла пaмzть пою2, 

Да и3сцэлeніе ў гDа пріwбрsщу. 

 
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу! 

 
                                                 
18* и3звинeніz. 
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Додатак:  

Кратко житије, преп. Рафаила, игумана Шишатовачког, 

које се може читати као Синаксар, после 6. Песме Канона: 

вај наш преподобни и свеблажени отац и добропобедни 

мученик Рафаило (Момчиловић), игуман манастира 

Рођења Пресв. Богородице званог Шишатовац, на Светој 

Гори Фрушкој, и иконописац, рођен је у селу званом Дероње у 

Бачкој 23. априла 1875. г., од благочестивих родитеља Велимира и 

Персиде, којима је био треће и последње дете. На светом Крштењу 

добио је име Ђорђе. У дванаестој години, по завршетку основне 

школе, отац га одводи у манастир Ковиљ. После неколико година 

прелази у манастир Бођане. У оба манастира се самоуко бави 

сликарством. 

У Србију прелази 1897. г., и бива примљен у манастир Манасију, 

где је замонашен добивши име Рафаило, а убрзо и рукоположен за 

јерођакона, а већ идуће 1898. г. за јеромонаха. Добивши стипендију 

од Синода и Митрополита уписује се у Уметничку школу у 

Београду; потом три године проводи у Москви, а једну у Риму 

усавршавајући вештину сликарства. Из Рима се враћа у Србију, а 

одатле у свој манастир Ковиљ (1908. г.?). Сабрат манастира 

Шишатовaц постаје 1935. г., а после три године и његов игуман. 

Други светски рат 1941. г. захвата и територију Краљевине 

Југославије, а Срем (у коме се налази манастир Шишатовац) је под 

влашћу злогласне усташке Независне државе Хрватске. Дана 25. 

августа 1941. г. усташе хапсе игумана Рафаила са још три сабрата 

(Димитрије, Герман и Теофан), и одводе их у Славонску Пожегу. У 

возу су му почупали целу браду и страховито га тукли, као и остале. 

На железничкој станици у Славонској Пожеги, игуман са осталим 

калуђерима чека до двет часова увече, када стиже воз из Славонског 

Брода са око 400 ухапшених Срба – сељака из срезова Босански Брод 

и Дервента. На станици усташе сврставају Србе у колону, и на чело 

стављају игумана Рафаила са његова три сабрата; и ударајући их 

спроводе их кроз град. Старци и немоћни су посртали од удараца, 

међу њима и игуман Рафаило. Усташе су их још више тукле, и 

терале да све време певају „Спрем’те се, спрем’те четници ...“ и 

„Свети Боже, ...“. Пред баракама у логору су стајали пуна два сата и 
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све време били тучени. Затим су им наредили да у трку улазе у 

бараке. Игуман Рафаило, већ сасвим испребијан и измрцварен, пада 

на под; а остали су га изгазили морајући да трче. Ту, како је пао није 

се више ни дигао; пренесен је у бараку без свести, а затим у логорску 

болницу. 

Издахнуо је 3. септембра 1941. г. од задобијених повреда. По 

једнима: то је било у логорској болници у Славонској Пожеги, а по 

другима: возом је пребачен у Београд; тако да је могуће да му се 

свете мошти налазе на неком од београдских гробаља, или масовних 

гробница из оног времена. 

Господе Исусе Христе, непорочно Јагње заклано за спасење света, 

васкрсло и седеће на престолу Царства са Оцем и Светим Духом, 

помилуј нас и спаси, и Царства небескога удостој, у коме се већ 

веселе и радују – гледајући незалазну светлост лица Твога – 

неизбројни свети србски нови мученици, међу којима и овај наш 

преподобни и добропобедни отац Рафаило, игуман Шишатовачки. 

Њиховим и његовим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже 

наш, помилуј и спаси нас. Амин! 
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