Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь.
* * *
Пaмzть с™aгw и3 првdнагw кн7зz
ќрошицы, въ монaшествэ стефaна,
мmрот0чца, сhна бlговёрнагw крaлz
сeрбскагw драгути1на [нeманича].

МЕСЕЦА НОВЕМБРА, У 12-ТИ ДАН.
* * *
(С)ПОМЕН СВЕТОГ И ПРАВЕДНОГ ПРИНЦА
УРОШИЦЕ,У МОНАШТВУ СТЕФАНА,
МИРОТОЧЦА, СИНА БЛАГОВЕРНОГ КРАЉА
СРБСКОГ ДРАГУТИНА (НЕМАЊИЋА).

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь.
Пaмzть с™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы,
въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца,
сhна бlговёрнагw крaлz сeрбскагw
драгути1на [нeманича].
На вели1цэй вечeрни.
Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на },
[повторsюще кyюждо], глaсъ G. [зорaстwвы]:

Н

едоумэвaю кaкw похвалю1 ти дв7ствіе, * вeсь тёломъ же и3 ўм0мъ
њсквернeнъ

сhй: * и3 кaкw

воспою1 ти

чcтотY,

*

вeсь въ

безмBстнаz дэ‰ніz вплетeнъ сhй. * q! хrтE мой, ты2 мнЁ худёйшему,
* ќмъ ўzсни2 и3 с®це њчи1сти, * сл0во ми2 дaруz и3спещри1ти * с™aго
ю4ношу твоего2, стефaна бGоукрашeннаго, * є3г0же мmроточeніемъ наипaче
прослaвилъ є3си2, * и3 со с™hми прeдки є3гw2 * въ нбcнэй слaвэ къ себЁ
сопредстaвилъ є3си2.

Н

едоумэвaю кaкw возвели1чу тS, добродётелей сокр0вище, * вeсь
разноoбрaзными

непотрє1бствіи

њбдержи1мь

сhй:

*

и3

кaкw

предположy си цэломyдріе, * вeсь душегyбными стrтьми2 њмрачeнъ сhй. *
q! б9е м0й, ты2 мнЁ разслаблeннэйшему, * крёпость души2 и3 тёла
дaруй, * ўмёніе ми2 даS ўдобри1ти * вэнцен0сца твоего2, стефaна
бGовэнчaннаго, * є3г0же по и4мени слaвнw ўвэнчaлъ є3си2, * и3 со всёми
с™hми твои1ми * въ собHры бGослaвzщыz къ себЁ совчини1лъ є3си2.

МЕСЕЦА НОВЕМБРА, У 12-ТИ ДАН.*1
(С)ПОМЕН СВЕТОГ И ПРАВЕДНОГ ПРИНЦА УРОШИЦЕ,*2
У МОНАШТВУ СТЕФАНА, МИРОТОЧЦА,
СИНА БЛАГОВЕРНОГ КРАЉА СРБСКОГ ДРАГУТИНА (НЕМАЊИЋА).*3
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен [је] човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8,
[понављајући сваку], глас 3. [Зорастове]:
недоумици сам како да ти похвалим девственост, * када сам
сав и телом и умом оскврњен; * и како да ти опевам чистоту, *
када сам сав у неумесна дела уплетен. * О! Христе мој, Ти м(ен)и
најгорем, * ум разбистри и срце очисти, * реч ми дарујућ(и) да
окитим * светог јуношу Твога, Стефана богоукрашеног, * кога си
мироточењем нарочито прославио, * и са светим предцима његовим
* у небеској слави преда Се заједно [по]ставио.

У

недомици сам како да т[еб]е узвеличам, ризницу врлина, *
када сам сав разноврсним неваљавствима обузет; * и како да
с[еб]и предпоставим целомудреност, * када сам сав душегубним
страстима [п]омрачен. * О! Боже мој, Ти м(ен)и најразслабљенијем, *
крепост душе и тела даруј, * умеће ми дајућ(и) да улепшам *
венценосца Твога, Стефана боговенчаног, * кога си према имену
славно увенчао, * и са свим светима Твојим * у зборове Бога славеће
преда Се заједно уврстио.

У

* како се 11. новембра у СПЦ прославља св. муч. краљ Стефан Дечански, празновање преп.
Стефана Урошице се помера на дан после (или дан раније, како изволи предстојатељ).
2* србски краљеви и цареви (од Уроша I), уз 1. владарско име Стефан (венац, венценосац,
крунисана глава) носе и 2. владарско име Урош, по мом скромном „мудровању“ то је отуда што
су се неки од њих женили мађарским принцезама и у мираз добијали знатне мађарске
територије, а мађарско „Úr“ значи господин.
3* у манастирима Тавни и Папраћи (Зворничко-тузланска епархија), и у Ариљској цркви (Жичка
епархија) у овај дан служити бдење (а другде како изволи предстојатељ), а на појутарје храмовне
славе заједно са Службом храма и Службом св. краљу Драгутину (преп. Теоктисту).
1

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь

~3~

Н

едоумэвaю кaкw возвhшу ти2 правошeствіе, * вeсь по безпyтіємъ
неразyміz разсёzнъ сhй: * и3 кaкw возлюблю1 ти правожитіE, *

вeсь въ развращeніе п0хwть погружeнъ сhй. * q! вLко м0й, ты2 мнЁ
заблуждeнэйшему, * разсуждє1ніz и3спрaви и3 љзhкъ разрэши2, * мhсль
ми2

вперsz

непреткновeннw

воспэвaти

*

с™цA

твоего2,

стефaна

бGопрослaвленнаго, * є3г0же t людeй свои1хъ возвhсилъ є3си2, * и3 со
и3збрaнными свои1ми къ себЁ совозвeлъ є3си2.

Н

едоумэвaю кaкw вознесy ти достHйнаz похвалє1ніz, * вeсь
неприли1ченъ и3 с™опёніz недост0инъ сhй: *

и3 кaкw восписyю ти2

бlгопрі‰тнаz сладкопBніz, * вeсь непріsзньми наводнeнъ сhй. * q!
сп7си1телю м0й, ты2 мнЁ поги1бнэйшему, * здравоyміе и3 цэломyдріе
подари2, * добросл0віемъ и3 чистонрaвіемъ ўбlжи1ти * ўг0дника твоего2,
стефaна къ бGу бlгопріsтнаго, * є3г0же ћкw с™aго своего2 признaлъ є3си2, *
и3 мmроточeніемъ t рaки nби1льнымъ * лю1демъ є3гw2 и3 всeй вселeннэй
њб8zви1лъ є3си2.

К

Слaва, глaсъ ѕ7:

aкw не ўбlжY тебE, * зaповэдей гDнихъ б0дра дёлателz; * и3ли2
кaкw не похвалю2 ґгGлопdбное ти2 житіE; * тh бо, ћкw пчелA

трудолю1бнаz, многоцвBтныz плоды2 добродётелей * въ сокр0вище своеS
чи1стыz души2 собрaлъ є3си2: * всE земн0е блaго презрёвъ, * къ блaгwмъ
бyдущагw вёка рачeніе вhну и3мёлъ є3си2: * приврeменное за вёчное
и3змэни1въ, * и3зрsденъ купeцъ показaлсz є3си2: * вэнцeмъ слaвы ди1внw
ўкрашazсz, * и3 нбcными добр0тами во вёки наслаждazсz: * ко хrтY бGу
предстоS, * не престaй молsсz * њ нaсъ прaзднующихъ ти2 свётлую
пaмzть.

К

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

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

ржcтвA;

*

безлётнw

бо

t

nц7A

возсіsвый

сн7ъ

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

лиц{

раздэлsемый,

*

но

во

двою2

є3стеств{

*

несли1тнw

познавaемый. * того2 моли2, чcтаz, всебlжeннаz, * поми1ловатисz душaмъ
нaшымъ.

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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недомици сам како да ти узвисим правохођ[ењ]е, * када сам
сав по беспућима неразумља разсејан; * и како да ти узљубим
правоживљ[ењ]е, * када сам сав у разврат пожудā потопљен. * О!
Владико мој, Ти м(ен)и најзаблуделијем, * расуђивања исправи и
језик разреши, * мисао ми окриљујћ(и) да незазорно опевам * светца
Твога, Стефана богопрослављеног, * кога си из(међу) народа Свога
узвисио, * и са изабрани(ци)ма Својим преда Се заједно узвео.

У

недомици сам како да ти узнесем достојне похвале, * када сам
сав неприличан и светопоја недостојан; * и како да ти (у)спевам
благопријатне слаткопоје, * када сам сав непријатностима
поплављен. * О! Спаситељу мој, Ти м(ен)и најпогуб(ље)нијем, *
здравоумље и целомудреност подари, * да лепом речју и чистом
нарави ублажим * угодника Твога, Стефана код Бога добро
примљеног, * кога си као светог Свога признао, * и мироточењем из
гробнице обилним * народу његовом и свој васељени објавио.

У

Слава ... глас 6:
ако да не зовем блаженим тебе, * заповести Господњих бодрог
делатника? * или како да не похвалим ангелоподобно ти
живљење? * јер ти си, као пчела трудољубива, многоцветне плодове
врлина*4 * у ризницу своје чисте душе сабрао; * све земно благо
презрев(ши), * за добрима будућег века чежњу си једнако имао; *
привремено за вечно изменив(ши), * изврстан трговац си се показао;
* венцем славе се дивно украшавајућ(и), * и небеским лепотама се у
век(ов)е наслађујућ(и); * пред Христом Богом стојећ(и), * не престај
да се молиш * за нас који ти празнујемо светли (с)помен.

К

И сада ... Богородичан догматик, глас исти:
о да Tе блаженом не зове, Пресвета Дјево? * Ко да не опева
Твој пречисти Пород? * јер Онај који пре[д]вечно засија од Оца
– Син јединородни, * од Тебе, Чисте, (про)изађе, * неизрециво се
оваплотив(ши); * Он који је[сте] по природи Бог, * и по природи
поста[о] човек нас ради; * Који се не дели у два Лица, * н(ег)о се у две
несливене природе [рас]познаје. * Њега моли, Чиста Свеблажена, *
да се смилује душама нашим.

К

* као узор за почетак ове стихире искоришћен возвателни Славник из Службе св. вел. муч.
кнезу Лазару 15. јуна.
4
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Месеца новeмбра, у 12-ти дан

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2 [прпdбничєскаz]:
№] Премdрости соломHновы чтeніе [главA G,№-f7]:

П

рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка.

[в7]

Непщевaни бhша въ nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz

[G,№]

њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ.

nни1 же сyть въ ми1рэ.

[д7]

[G]

И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе,

И$бо предъ лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку

пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено.

[є7]

И# вмaлэ накaзани

бhвше, вели1кими бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3
њбрёте и5хъ достHйны себЁ.

[ѕ7]

Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3

ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |.

[з7]

И# во врeмz посэщeніz и4хъ

возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ.

[}]

Сyдzтъ kзhкwмъ, и3

њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки.

[f7]

Надёющіисz

нaнь, разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw блгdть
и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.
в7] Премdрости соломHновы чтeніе [главA д7,з7-є7i]:

П

рвdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и

бyдетъ.

[}]

Стaрость бо чcтнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ

[д7,з7]

и3считaетсz.

[f7]

Сэди1на же є4сть мyдрость чlвёкwмъ, и3 в0зрастъ

стaрости, житіE несквeрное.

[‹]

Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть,

и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть.

[№i]

Восхищeнъ бhсть, да не

ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2.

[в7i]

Рачeніе

бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ
неѕл0бивъ.

[Gi]

Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга:

[д7i]

Ўг0дна бо бЁ

гDви душA є3гw2. сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же
ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е:
ћкw блгdть и3 млcть въ прпdбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

[є7i]

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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Вход. Прокимен дана. И три читања [преподобних]:*5
1] Читање из Премудрости Соломонових [гл. 3,1-9]:

Д

уше праведникā су у руци Божјој, и неће их се дотаћи
невоља. [2] Изгледало је у очима неразумних да су умрли, и
[3,1]
сматран је за погибао исход њихов, [3] а одлазак од нас –
уништење; они, међутим, пребивају у миру, [4] јер ако су у очима
људи и кажњени, нада је њихова пуна безсмртности; [5] и мало
намучени, велико ће добро задобити, пошто их Бог испроба и нађе
их достојне себе самога; [6] као злато у огњеној пећи испроба их, и
као свеплодну жртву прими их. [7] И у вријеме када их посјети
засијаће, и као искра у стрњици плануће. [8] Судиће племенима и
загосподариће народима, и зацариће се над њима Господ вавијек. [9]
Који се у Њега поуздају познаће истину, и вјерни ће у љубави
пребивати у Њему, јер благодат и милост је са светима Његовим, [и
промишљање над светима Његовим.]*6
2] Читање из Премудрости Соломонових [гл. 4,7-15]:

П

раведник доспије ли да оконча, у покоју ће бити; [8] јер часна
старост није у мноштву љета нити се мјери бројем година; [9]
[4,7]
сједина људима је разборитост и зрео узраст – живот
неупрљан. [10] Угодан Богу поставши омиље Му и живећи међу
грешницима би пресељен; [11] прими га себи, да не би зло
измијенило разум његов или лукавство преварило душу његову; [12]
јер злобна завист помрачује добра, и похотљиво маштање развраћа
ум незлобив. [13] Ко се за кратко усаврши, напуни много година; [14]
јер је омилила Господу душа његова, зато и похита из зле средине; а
свјетина видје и не схвати и на ум јој не дође нешто тако [15] да је
благодат и милост на избраницима Његовим, и промишљање над
светима Његовим.
* „Премудрости Соломонове“ превод са јелинског изворника митрополит Црногорскоприморски г. Амфилохије (Радовић), библиотека „Православно искуство“, Јасен – Бијели Павле,
Никшић 1996. г.
6* додато према сличном месту, а нема у преводу митрополита г. Амфилохија (Радовића).
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G] Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7,є7i-к7д и3 ѕ7,№-G]:

[є7,є7i]

П

рвdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ: и3 попечeніе и4хъ
ў вhшнzгw.

[ѕ7i]

Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и3

[з7i]

Пріи1метъ всеwрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ

вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3

мhшцею защити1тъ и5хъ.
твaрь въ мeсть врагHмъ.

шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ.

[}i]

Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ

[f7i]

Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе.

[к7]

Поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во њрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на
без{мныz.
бlгокрyгла

[к7а]

П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t

лyка

nблакHвъ,

на

намёреніе

полетsтъ.

[кв7]

И#

t

каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды. Вознегодyетъ на ни1хъ водA
морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw.
си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ,
беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ

[к7г]
[к7д]

Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ
и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю

пrт0лы

си1льныхъ.

[ѕ7,№]

ќбw цRіе, и3 разумёйте, навhкните судіи6 концє1въ земли2.
держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзhкwвъ,
є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

[в7]
[G]

Слhшите
Внуши1те
ћкw данA

На літjи: стіхи1ра хрaма с™aгw ґхjлліа, глaсъ №. [Лaзарева]:
кHною хrтA, первопaстырz вели1кагw, * проzви1 тz вёчность, сщ7eнне

Їґхjлліе, * мёру бо мірHвъ є3ђліе бGочlвёка и3мёлъ є3си2, * и4мже стaдо

и3збрaнное и3 ввёренное ти2 ўтверди1лъ є3си2, * цRкви хrт0вэ є5 приводS, *
въ нэйже всBмъ сп7сeніе.
И# стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ в7. [зорaстwвы]:*7

Дбlгочcти1выхъ

нeсь настaвшаz пaмzть ти2 с™az, стефaне прпdбне, * собр†ніz
свётлw

њзарsетъ,

*

и3

с®цA

празднолю1бныхъ

неизречeннw весели1тъ: * пHдвигъ же твои1хъ д0блестію ўкрашaема, * и3
добродётелей твои1хъ добр0тою ўдобрaема, * цRковь ґрjлльскаz [и3ли2:
цRковь сeрбскаz: и3ли2: nби1тель пaпраческаz: и3ли2: nби1тель тaвнашескаz]
рaдостнw вопіeтъ: * стефaнъ мнЁ похвалA и3 ўтверждeніе.

[Глaсъ G:]

* Ѓще не совершaемъ літjю: пёти | со слaвникомъ, ћкw и3ны6z на ГDи, воз€вaхъ: на глaсъ д7.

7

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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3] Читање из Премудрости Соломонових [гл. 5,15-24 и 6,1-3]:

П

раведници ће пак вавијек живјети и у Господу је награда
њихова, и старање о њима код Вишњега. [16] Зато ће
[5,15]
примити Царство љепоте и вијенац красоте из руке
Господње, јер ће их Он десницом закрилити и мишицом ће их
заштитити. [17] Узеће за свеоружје ревност Своју и наоружаће
створење за одбрану од непријатеља. [18] Обући ће се у оклоп
праведности и навући ће на себе шљем – суд нелицемјеран; [19] узеће
штит непобједиви – свјетлост [20] а изоштриће жестоки гњев као мач,
док ће заједно са Њим заратити на безумнике цијели свемир. [21]
Покренуће се добро усмјерене стријеле муњоносне и из облака као
добро натегнутог лука пролетјеће циљу, [22] и каменоубојитог гњева
препун излиће се град; узнегодоваће против њих вода морска, а
ријеке их изненада опколити; [23] супротставиће им се Дух силни и
као вихор ће их развијати; [24] и безакоње ће опустошити сву земљу а
злочинство оборити пријестоле моћника. [6,1] Послушајте зато
цареви и разумите; научите, судије крајева земаљских; [2] упамтите
ви који владате мноштвом и који се гордите над многим народима:
[3] Од Господа вам је дата власт ваша и владање од Вишњега!
На Литији: стихира храма св. Ахилија, глас 1. [Лазарева]:*8

И

коном Христа, Првопастирâ Великог, * пројави те вечност,
свештени Ахилије, * јер си [за] меру светова Јеванђеље
Богочовека имао, * и њиме си изабрано и поверено ти стадо
утврдио, * Цркви Христовој га приводећ(и), * у Којој је свима
спасење.
И стихире преподобног, глас 2. [Зорастове]:
настали (с)помен ти свети, Стефане преподобни, * сабрањā
Данас
благочестивих светло озарава, * и срца празникољубних
неизрециво весели; * а подвига твојих јунаштвом украшавана, * и
врлина твојих лепотом улепшавана, * црква Ариљска [или: Црква
Србска; или: обитељ Папраћска; или: обитељ Тавнашска] радосно
кличе: * Стефан ми је похвала и утврђење.*9
[Глас 3:]
* ову стихиру (узету и мало прерађену из повучене службе свт. Ахилију Лазара Љубића) певати
у храму свт. Ахилија у Ариљу, а у манастирима Папраћи и Тавни неку од стихира њихових
храмова – Благовести и Духова.
9* за завршни усклик ове стихире искоришћен завршетак кондакâ св. муч. Краљу Стефану
Дечанском, који иначе почесто срећемо у минејској химнографији..
8
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К

†z бlгопBніz принесY бlгодyшному, * и3 к‡z похвалы6 сплетY
бGовэнчaнному: * добродётельми преиспещрeнному и3 блгdтьми

преисп0лненному, * стефaну бlгор0дному и3 бlгоoбрaзному: * столпY
бGосіsнному и3 свэтозaрному, * свэти1льнику вселeнныz на твeрди нбcнэй
водружeнному: * свэтоли1тіемъ свои1мъ поднбcную њзарsющему, * и3
прaздникомъ свои1мъ приспёвшимъ * дyшы нaшz њ гDэ рaдующему;
[Глaсъ д7:]

К

jими

похвaльными

словесы6

стефaна

ўкрашaю,

*

и3

кjими

пёсненными вэнцы6 бGовозлю1бленнаго ўвэнчaю, * т0й бо крилы6

бGорачeніz къ пrт0лу вhшнzгw возлетЁ, * и3 nрyжіемъ смирeніz враги2
кичли6выz побэди2: * бlгонрaвіемъ ўкраси1сz и3 безцённымъ бGолёпіемъ
ўдобри1сz, * и3 сщ7eнное течeніе бlгополyчнw соверши1въ: * њ нaсъ, њ
пaмzти є3гw2, собрaнныхъ, * є3ди1наго бlгосердeчнаго, хrтA бGа, м0литъ.
[Глaсъ є7:]

Дм0лимсz,

нeсь, пaмzть ти2 всечcтнyю * совершaюще, стефaне пребlжeнне, *
собрaвшесz къ тебЁ: * њ и3збaвитисz нaмъ всsкагw

нападeніz врaжіz пос0бствіи твои1ми: * и3 њ просвэти1тисz нaмъ свётомъ
прaзднства твоегw2, мlтвами твои1ми, * дерзновeніе бо и4маши ко хrтY,
бGу нaшему: * є3г0же њ нaсъ грёшныхъ, молимъ тS, * со всёми с™hми
р0да нашегw2 вhну моли2.
Слaва, глaсъ ѕ7:
ще и3 житіE твоE њбожeнно [є4сть], * и3схождeніе же с™опdбно, *

Ѓстефaне бGобlжeнне и3 бGолюби1ме: * на земли2 стzжaніе нбcныхъ бл†гъ

совершeнно, * на нб7сёхъ же посщ7eніе прослaвленно: * и3зліsніемъ мЂра
бlгоухaннагw потверждeнно, * и3 чудесы6 ди1вными посвидётельствованно:
* пріими2, и3 t нaсъ вёрою и3 добродётелію њскудёвшихъ, * сіE ўб0гое и3
гугни1вое пэсносл0віе, * и3 не прeзри вHпль молє1бникъ твои1хъ: * и4мамы
бо тS ўсeрдна застyпника * и3 бlгоувётлива мlтвенника ко хrтY бGу, *
с™олю1бнw ти2 пaмzть чествyющыz.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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оје добропоје да принесем добродушном, * и које похвале да
сплетем боговенчаном; * врлинама пренакићеном и
благодатима преиспуњеном, Стефану благородном и благоликом; *
стубу богосјајном и светлозарном, * светилнику васељене на своду
небеском уздигнутом; * који светлоизливањем својим поднебесје
озарује, * и празником својим приспелим * душе наше у Господу
радује?

К

[Глас 4:]
ојим похвалним речима Стефана да украсим, * и којим
песменим венцима богољубљеног да увенчам; * јер он
крилима богочежње к престолу Свевишњег узлете, * и оружјем
смирења непријатеље разметљиве победи; * добром нарави се
украси и безценим богољепијем се улепша, * и свештену трку
добродобитно завршив(ши); * за нас, о (с)помену његовом сабране, *
јединог доброср(да)чног, Христа Бога, моли.

К

[Глас 5:]
(с)помен ти свечасни * с(а)вршавајућ(и), Стефане
Данас,
преблажени, * молимо се, сабрав(ши) се к теби: * да се
избавимо [од] сваког напада вражијег помоћима твојим; * и да се
просветлимо светлошћу празника твога, молитвама твојим, * јер
смелост имаш пред Христом, Богом нашим; * Кога за нас грешне,
молимо те, * са свима светима [на]рода нашег вазда моли.
Слава ... глас 6:

И

ако је живљење твоје обожено, * а исхођење светоподобно, *
Стефане богоблажени и богомил(ен)и; * на земљи стицање
небеских блага с(а)вршено, * а на небесима посвећење прослављено;
* изливањем мира благоуханог потврђено, * и чуд(ес)има дивним
посведочено; * прими, и од нас вером и врлином оскуделих, * ово
убого и муцаво песмословље, * и не презри вапаје молбеникā твојих;
* јер те имамо [као] усрдног заступника * и лакоумољивог
молитвеника пред Христом Богом, * [ми] који ти светољубно
(с)помен чествујемо.
И сада ... Богородичан, глас исти:

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь
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Т

ворeцъ и3 и3збaвитель м0й, * пречcтаz, хrт0съ гDь * и3зъ твои1хъ
ложeснъ прошeдъ, * въ мS њболкjйсz, * пeрвыz клsтвы ґдaма

свободи2. * тёмже ти2, всечcтаz, * ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э, * вои1стинну
вопіeмъ нем0лчнw: * рaдуйсz ѓгGльски, * рaдуйсz вLчце, * предстaтельство
и3 покр0ве, * и3 сп7сeніе дyшъ нaшихъ.
На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ №.
Поd: Нбcныхъ чинHвъ:

С

вэтлёйшій

тв0й

прaздникъ

приспЁ,

стефaне

бGон0се,

*

стекaющихсz ко хрaму твоемY њзарsz, * и3 дyшы и4хъ вёчностію

њбlгоухaz: * с®цA и4хъ ўмилeніемъ и3сполнsz, * и3 ч{вствіz и4хъ рaдостію
њ гDэ веселsz: * въ тебё бо и3мёютъ мlтвенника бlгопріsтна ко гDу.
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.

Б

езпл0тныхъ слик0вственникъ и3 с™hхъ сопричaстникъ * бhлъ є3си2,

стефaне приснопaмzтне: * чyвствєнныz стр†сти воздержaніемъ

побэди1въ, * и3 плwтскaz вост†ніz пощeніемъ ўдручи1въ: * хyждшее
лyчшему, и3 пл0ть дyху покори1въ, * и3 бGа пaче всёхъ возлюби1въ: * и3
тaкw въ нбcныхъ селeніихъ водвори1всz.

Л

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.

ёствицею

добродётелей

бlговосходS,

стефaне

всебlжeнне,

*

дрeвнzгw чlвёка съ душегyбными стrтьми2 совлeклсz є3си2, * и3 во

хrтA лёпw њблeклсz є3си2: * врагA р0да чlвёча тaкw посрами1въ, * и3
настaвникъ нaмъ правожитіS бhвъ.

Л

Слaва, глaсъ є7:

юбоoбрaзіемъ*10 души2 бlгоукраси1всz, ќрошице пребогaте, * и3

вэнцeмъ

добродётелей

њвэнчaвсz,

стефaне

бGовэнчaнне:

*

сіsніемъ и3справлeній свои1хъ всBмъ возсіsлъ є3си2, * и3 t земли2 на нб7сA
престaвилсz є3си2: * мmроточeніемъ же t рaки своеS вс‰ ѕэлw2 ўдиви1лъ
є3си2, * и3 къ соб0рwмъ с™hхъ равночeстнw приwбщи1лсz є3си2: * съ ни1ми
непрестaннw моли1сz * њ сп7сeніи дyшъ слaвzщихъ тS.
* моја новокованица.

10

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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ворац и Избавитељ мој, Пречиста, Христос Господ, из Твојих
бокова прошав(ши), у ме(не) се обуче, и прве клетве Адама
ослободи. Стога Ти, Свечиста, као Божијој Мајци и Девојци уистину,
кличемо неућутно: [оно] анђелско Радуј се; радуј се, Владичице,
заступнице и покрове, и спасење душа наших.

Т

На стиховње: стихире, глас 1.
Подобан: Небеских чинова ...

Н

ајсветлији твој празник приспе, Стефане богоносни, * оне који
се стичу у храм твој озаравајућ(и), * и душе им вечношћу
омиомирисавајућ(и); * срца им умилењем испуњавајућ(и), * и
чувствā им радошћу у Господу веселећ(и); * јер у теби имају
молитвеника добро примљеног пред Господом.
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*11

Б

езтелесних сазборник и светих сапричастник * био си,
Стефане незаборавни; * чулне страсти уздржа[ва]њем
победив(ши), * и телесна подизања постом укротив(ши); * горе
бољему, и тело духу покорив(ши), * и Бога изнад свега узљубив(ши);
* и тако се у небеским стаништима настанив(ши).
Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*12

Л

ествицом врлинā добро усходећ(и), Стефане свеблажени, *
древног човека са душегубним страстима си свукао, * и у
Христа (си) се лепо обукао; * непријатељâ рода човечијег тако
посрамив(ши), * и наставник нам правоживља постав(ши).
Слава ... глас 5:

М

илоликошћу душе се благоукрасив(ши), Урошице
пребогати, * и венцем врлина се овенчав(ши), Стефане
боговенчани; * сјајем исправности својих свима си засијао, * и са
земље (си) се на небеса преставио; * а мироточењем из гробнице
своје све си веома задивио, * и зборовима светих (си) се равночастно
придружио; * с њима се непрестано моли * за спасење душа оних
који те славе.
* Пс. 111,1.
* Пс. 115,6.

11
12
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И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Х

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

сlнце сhй прaвды, просвэти1ти хотS * ±же создA по џбразу своемY,
рук0ю своeю. * тёмже, всепётаz, * ћкw м™рне дерзновeніе къ немY
стzжaвшаz, * непрестaннw моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.
На блгcвeніи хлёбwвъ: тропaрь, глaсъ ѕ7:

В

ъ мjрэ цэломyдріе невреди1мо сохрани1лъ є3си2, * на послёдокъ же и3
монaшеское и4го воспріsлъ є3си2: * во nбои1хъ гDеви твоемY

бlгоугоди1лъ є3си2, * и3 мmроизли1тіемъ t негw2 прослaвилсz є3си2: * џ§е
прпdбне стефaне, вэнцеимeнне, * моли2 њ нaсъ пёсньми ўвэнчавaющихъ
тS. [Двaжды.]

И#: Бцdе дв7о: [Е#ди1ножды.]

На У$трени.
На БGъ гDь: тропaрь прпdбнагw, глaсъ ѕ7:
Въ мjрэ цэломyдріе: [Двaжды.]
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Б

лгcвeнную нарекjй твою2 м™рь, * пришeлъ є3си2 на стрaсть в0льнымъ
хотёніемъ, возсіsвъ на кrтЁ: * взыскaти хотS ґдaма, гlг0лz

ѓгGлwмъ: * срaдуйтесz мнЁ, ћкw њбрётесz поги1бшаz

дрaхма. *

вс‰мyдрэ ўстр0ивый, б9е нaшъ, слaва тебЁ.
По №-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ G.
Поd: КрасотЁ дв7ства твоегw2:

К

расот0ю житіS твоегw2 и3 высот0ю пHдвигъ твои1хъ, * ѓгGли
ўдиви1лъ є3си2, чlвёки же возвесели1лъ є3си2: * смeрть kви1сz ти2

пок0й, стефaне ю4нош[ествен]ный, * преставлeніе же прехождeніе къ
лyчшему: * и3дёже нhнэ, со всёми с™hми, пребывazй, * и3щи2 пою1щымъ
тS млcтей ў хrтA бGа. [Двaжды.] Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

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

Х

На благосиљању хлебова: тропар, глас 6:*13
свету си целомудреност неповређену сачувао, * а на послетку
си и монашко иго примио; * у обома си Господу Твоме добро
угодио, * и изливањем мира си се од Њега прославио; * оче
преподобни Стефане, венцеимени, * моли за нас који те песмама
увенчавамо. [Двапут.]
И: Богородице Дјево ... [Једном.]

У

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог [је] Господ ... тропар преподобног, глас 6:
У свету си целомудреност ... [Двапут.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

Б

лагословеном назвав(ши) Своју Матер, * пошао си на страдање
по [добро]вољној намери, засијав(ши) на крсту; * хотећ(и) да
потражиш Адама, [и] говорећ(и) анђелима: * Радујте се са мном, јер
се (про)нађе изгубљена драхма. * Боже наш, који си све мудро
устројио, слава Т(еб)и.*14
По 1. катизми: сједален, глас 3.
Подобан: Красоти девства Твога ...
расотом живљења твога и висином подвига твојих, * анђеле си
задивио, а људе (си) развеселио; * смрт ти се показа покој,
Стефане млађа(х)ни, * а престављење прелазак у боље; * тамо сада,
са свима светима, пребивајућ(и), * ишти појцима ти мӣлости у
Христа Бога. [Двапут.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

К

* тропар и кондак састављени 25. нов. 2019. г. око 17,00 ч; сутрадан доредиговани и преведени
на србски.
14* минимална редакција мог превода од 19. окт. 1994. г.
13
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К

расотЁ дв7ства твоегw2 * и3 пресвётлэй чcтотЁ твоeй * гавріи1лъ
ўдиви1всz, вопіsше ти2, бцdе: * кyю ти2 похвалY принесY дост0йную;

* чт0 же воз8именyю тS; * недоумэвaю и3 ўжасaюсz. * тёмже, ћкw
повелёнъ бhхъ, * вопію1 ти: рaдуйсz, блгdтнаz.
По в7-й каfjсмэ: сэдaленъ, глaсъ }.
Поd: Премdрость и3 сл0во:
и3 бlгоразyміемъ њб8дaренъ, * бlгостію и3 кр0тостію
Цэломyдріемъ
ўкрашeнъ: * мн0жество врaжіихъ нахождeній и3 њѕлоблeній *
терпэливодyшнэ под8sлъ є3си2, * тёмже и3 вэнeцъ болёзней твои1хъ t
гDа пріsлъ є3си2: * є3г0же моли2, стефaне смиренномyдре, * и3 нaсъ, по
примёру твоемY, * воoружи1ти смирeніемъ и3 терпёніемъ.

[Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

П

ремyдрость и3 сл0во во чрeвэ твоeмъ зачeнши, бGодв7о, * родилA
є3си2 міродeржца, * и3 во њб8sтіихъ понеслA є3си2 вседeржца, * всёхъ

пищедaвца и3 всеS твaри творцA. * тёмже молю1 тz, всепётаz: *
прости1тимисz согрэшeній въ дeнь судA, * и3 неwсуждeннw предстaти ми2
къ лицY создaтелz моегw2, * твоeю п0мощію и3 твои1ми мlтвами.
Полmелeй. Величaніе:
тS * стефaне прпdбне: * и4бо въ мjрэ цэломyдріе сохрани1лъ
Ўбlжaемъ
є3си2, * и3 по преставлeніи мmроточeніемъ * t хrтA бGа прослaвилсz
є3си2.

[И#н0е:]

В

еличaемъ тS, * стефaне прпdбне: * и4бо вэнцeмъ добродётелей
ўкраси1лсz є3си2, * и3 t гDа мmроточeніемъ прослaвилсz є3си2.
[И#ли2: џбщее прпdбному.]
Pал0мъ и3збрaнный:

Т

ерпS потерпёхъ гDа, и3 внsтъ ми2, и3 ўслhша мlтву мою2:

[Ли1къ №-й:]

Постaви на кaмени н0зэ мои2, и3 и3спрaви стwпы2 мо‰:

ўдали1хсz бёгаz, и3 водвори1хсz въ пустhни.
пустhннэй.

[№]

[в7]

[Ли1къ в7-й:]
[№]

СE

Ўпод0бихсz неsсыти

Бдёхъ и3 бhхъ ћкw пти1ца, њс0бzщаzсz на здЁ.

[в7]

Кwлёна

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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расоти девства Твога * и пресветлој чистоти Твојој * Гаврил(о)
дивећ(и) се, клицаше Ти, Богородице: * Коју да ти похвалу
принесем достојну, * и како да Те назовем, у недоумици сам и ужасавам
се? * Стога, како ми је заповеђено, * кличем Ти: Радуј се, Благодатна.

К

По 2. катизми: сједален, глас 8.
Подобан: Премудрост и Реч ...
и благоразумношћу обдарен, * благошћу и
Целомудреношћу
кротошћу украшен; * мноштво вражијих нахођењā и злобљењā
* трпељиводушно си поднео, * па си стога и венац боли својих од
Господа примио. * Њега моли, Стефане смиреномудри, * да и нас, по
примеру твоме, * наоуружа смирењем и трпљењем.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

П

ремудрост и Реч у утроби Својој зачев(ши), Богодјево, *
родила си Светодржца, * и у наручју си понела Сведржца, *
свију Хранодавца и све твари Творца. * Стога, молим Те, Свеопевана:
* да се опростим [од] сагрешењā у дан суда, * и да неосуђено станем
пред лице Саздатеља мога, * твојом помоћју и твојим молитвама.
Полијелеј. Величање:

Б
В

лаженим те зовемо * Стефане преподобни; * јер си у свету
целомудреност сачувао, * и по престављењу (си) се
мироточењем * од Христа Бога прославио.
[Друго:]
еличамо те, * Стефане преподобни; * јер си се венцем врлина
украсио, * и од Господа мироточењем (си) се прославио.
[Или: опште преподобном.]
Псал(а)м изабрани:
трпљиво очекивах Господа, и спази ме, и услиши молитву
[Збор 1:]
моју;*15 [Збор 2:] Постави на камен ноге моје, и исправи стопе
моје;*16 [1] Гле, удаљих се бегајућ(и), и настаних се у пустињи.* 17 [2]
Уподобих се пеликану пустињском.* 18 [1] Бдих и бих као птица, која
се осами(ла) на зиду.*19 [2] Колена моја изнемогоше од поста.*20 [1] И

С

* Пс. 39,2.
* Пс. 39,3б.
17* Пс. 54,8.
18* Пс. 101,7а.
19* Пс. 101,8.
20* Пс. 108,24а.
15
16
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мо‰ и3знем0госта t постA:

И# пл0ть моS и3змэни1сz є3лeа рaди.

[№]

Слезaми мои1ми постeлю мою2 њмочY.
с0нмъ лукaвыхъ њдержaша мS.

[в7]

[№]

[в7]

Ћкw њбыд0ша мS пси2 мн0зи,

Напрzг0ша лyкъ св0й, вeщь г0рьку:

[№]

Сострэлsти въ тaйныхъ непор0чна[го]. [в7] Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну,
ћкw њдеснyю менE є4сть, да не подви1жусz. [№] Вси2 kзhцы њбыд0ша мS, и3
и4менемъ гDнимъ противлsхсz и5мъ.
лови1тву зубHмъ и4хъ.

[№]

[в7]

Блгcвeнъ гDь, и4же не дадE нaсъ въ

Да и3сповёдzтсz тебЁ гDи, вс‰ дэлA тво‰:

прпdбніи твои2 да блгcвsтъ тS.
своего2.

[в7]

[№]

на л0жахъ свои1хъ.

[№]

[в7]

И#

И# ўвёдите, ћкw ўдиви2 гDь прпdбнаго

И# ўтруди1сz въ вёкъ, и3 жи1въ бyдетъ до концA.

дyшы прпdбныхъ свои1хъ.

[в7]

[№]

Храни1тъ гDь

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz

ЧCтнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

[в7]

П0йте

гDеви прпdбніи є3гw2, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2, во всёхъ лю1дехъ
чудесA є3гw2.
Слaва, и3 нhнэ:
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа: слaва тебЁ, б9е. [Три1жды.]
По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ д7.
Поd: Ск0рw предвари2:

С

тр†сти душег{бныz ўмертви1лъ є3си2, стефaне бGомyдре, * и3
плотск†z вост†ніz ўдручи1лъ є3си2: * гHршаz лyчшымъ порабощaz,

*

и3

къ

совершє1ннымъ

стремS:

*

по

преставлeніи

же

лю1демъ

мmроточeніемъ њб8zви1лсz є3си2, * и3 с™ость твою2 ћвэ tкрhлъ є3си2. *
тёмже ўбlжaемъ тS, * и3 пaмzть ти2 чcтнyю прославлsемъ.
Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

[Двaжды.]

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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тело се моје измени без уља.*21 [2] Сузама својим постељу своју
квасим.*22 [1] Јер ме опколише пси многи, скуп покварених спопаде
ме.*23 [2] Затегнуше лук свој, направу опаку;*24 [1] да у тајности устреле
непорочног.*25 [2] Гледах Господа преда мном стално, јер ми је с
десна, да се не поколебам.*26 [1] Сви незнабожци ме опколише, али
им се у име Господње супротставих.*27 [2] Благословен (је) Господ,
који нас не даде за лов(ину) зубима њиховим.*28 [1] Да Те исповедају,
Господе, сва дела Твоја.*29 [2] И преподобни Твоји да Те
благосиљају.*30 [1] И увидите, да дивним учини Господ преподобног
Свога.*31 [2] И биће у труду до века, али биће жив до краја.*32 [1]
Чуваће Господ душе преподобних Својих.*33 [2] Хвалиће се
преподобни у слави, и радоваће се на постељама својим.*34 [1] Часна
је пред Господом смрт преподобних Његових.*35 [2] Певајте Господу
преподобни Његови, и исповедајте (с)помен светости Његове,*36
међу свим народом чуд(ес)а Његова.*37
Слава ... и сада ...
Алилуја, алилуја, алилуја; слава Т(еб)и, Боже. [Трипут.]
По Полијелеју: сједален, глас 4.
Подобан: Убрзо предухитри ...
трасти душегубне си умртвио, Стефане богомудри, * и телесна
подизања си укротио; * рђаво бољем покоравајућ(и), * и ка
савршеном стремећ(и); * а по престављењу народу си се
мироточењем објавио, * и светост (си) своју јасно открио. * Стога те
ублажавамо, * и (с)помен ти часни прослављамо.
[Двапут.]
Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:

С

* Пс.108,24б.
* Пс. 6,7б.
23* Пс. 21,17а.
24* Пс. 63,4б.
25* Пс. 63,5а.
26* Пс. 15,8.
27* Пс. 117,10.
28* Пс. 123,6.
29* Пс. 144,10а.
30* Пс. 144,10б.
31* Пс. 4,4а.
32* Пс. 48,9б-10а.
33* Пс. 96,10б.
34* Пс. 149,5.
35* Пс. 115,6.
36* Пс.29,5
37* Пс. 95,3.
21
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С

к0рw предвари2, прeжде дaже не пораб0тимсz * врагHмъ хyлzщымъ
тS и3 претsщымъ нaмъ, * хrтE, б9е нaшъ: * погуби2 кrт0мъ

твои1мъ борю1щыz нaсъ, * да ўразумёютъ, кaкw м0жетъ правослaвныхъ
вёра * мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.
Тaже степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.
Прокjменъ, глaсъ д7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;
Всsкое дыхaніе:

Р

С™0е є3ђліе t матfeа, зачaло м7г [главA №i,к7з-l]:

ечE гDь свои6мъ ў§никHмъ:

[№i,к7з]

Вс‰ мнЁ преданA сyть nц7eмъ

мои1мъ, и3 никт0же знaетъ сн7а, т0кмw nц7ъ: ни nц7A кто2
знaетъ, т0кмw сн7ъ, и3 є3мyже ѓще в0литъ сн7ъ tкрhти.

[к7и]

Пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3 њбременeнніи, и3 ѓзъ ўпок0ю вы2.
[к7f]

Воз8ми1те и4го моE на себE, и3 научи1тесz t менE, ћкw кр0токъ є4смь и3

смирeнъ с®цемъ, и3 њбрsщете пок0й душaмъ вaшымъ.
и3 брeмz моE легко2 є4сть.

[l]

И$го бо моE бlго,
По н7-мъ pалмЁ:

Слaва: Мlтвами прпdбнагw стефaна, млcтиве, * њчи1сти мн0жество
согрэшeній нaшихъ.
И# нhнэ: Мlтвами бцdы, млcтиве, * њчи1сти мн0жество согрэшeній
нaшихъ.
Поми1луй мS, б9е, по вели1цэй млcти твоeй, * и3 по мн0жеству
щедрHтъ твои1хъ, њчи1сти беззак0ніе моE.

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

П

ріиди1те днeсь, q! празднолю1бцы, * бжcтвенною блгdтію собрaвшесz *
и3 соб0ръ мlтвенный состaвльше: * пёснь бlгопdбную воспои1мъ, *

пaмzть досточcтнyю прпdбнагw стефaна совершaюще: * сп7са хrтA бlгодaрнэ
величaюще, * и3 томY ўсeрднw молsщесz: * мlтвами с™aгw твоегw2, *
є3г0же мmроточeніемъ прослaвилъ є3си2, вLко, * t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй,
* ћкw млcрдъ, и3збaви ны2.

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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брзо предухитри, пре него се покоримо * непријатељима који
Те хуле и прете нам, * Христе, Боже наш; * погуби крстом
Твојим оне који војују на нас, * да разумеју, колико може вера
Православних * молитвама Богородице, једини Човекољубче.

У

Затим Степена: 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*38
Стих: Шта ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*39

Све што дише ...
Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 43 [гл. 11,27-30]:
ече Господ својим ученицима: [11,27] Све је мени предао Отац
мој, и нико не зна Сина до Отац; нити Оца ко зна до Син, и
ако Син хоће коме открити. [28] Ходите к мени сви који сте
уморни и натоварени и ја ћу вас одморити. [29] Узмите јарам мој на
себе и научите се од мене; јер сам ја кротак и смирен срцем, и наћи
ћете покој душама својим. [30] Јер јарам је мој благ, и бреме је моје
лако.
По 50-том Псал(а)му:

Р

Слава ... Молитвама преподобног Стефана, Милостиви, * очисти
обиље сагрешења наших.
И сада ... Молитвама Богородице, Милостиви, * очисти обиље
сагрешења наших.
Помулуј ме, Боже, по великој милости Својој, * и по обиљу
милосрђа Свога, очисти беззакоње моје.*40
Стихира, глас 6:
одите данас, о! празникољубци, * Божанственом благодаћу
сабрав(ши) се * и сабор молитвени саставив(ши); * песму
благоподобну успојмо, * (с)помен достојни части преподобног
Стефана савршавајућ(и); * Спаса Христа благодарно величајућ(и), *
и Њему се усрдно молећ(и): * Молитвама светог Твога, * кога си
мироточењем прославио, Владико, * од свак[акв]их беда и невоља, *
као милосрдан, избави нас.

Х

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
40* Пс. 50,3.
38
39
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КанHнъ бцdы [и3ли2 хрaма]:
И# канHнъ прпdнагw стефaна, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]:
Ст[е]ф[a]на ќрошицу мmрот0чца поeмъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: Прпdбне стефaне, моли2 бGа њ нaсъ.

С

тефaна бGовэнчaнна и3 бGопрослaвленна, * да бlгопёсненнw ўкрaшу,
хrтE сл0ве: * сл0во ми2 лёпо и3 добро2 подари2, * и3 ќзы љзhка

моегw2, вhну къ глумлeніи гот0вагw, разрэши2.

Те

бЁ

припaдшее

брeмz

міродержaніz,

*

лeгкимъ

и4гомъ

хrтопослёдствованіz и3змэни1лъ є3си2, стефaне бlгодержaвне: * и3

слaву нбcную земнёй предположи1въ, * пріeмникъ неистощaемыхъ дарHвъ
б9іихъ њбрёлсz є3си2.

Фа

рісeйскагw кичeніz t мLнства и3збэгaz, * и3 вс‰ тщесл†внаz
возненави1дэвъ, стефaне бlгоразyмне: * ко смирeніи душeю

жаждaлъ є3си2, * и3 с®цемъ ми1ръ люби1лъ є3си2: * тёмже тS ћкw џбразъ
бlгонрaвіz хвaлимъ.

З

БGо®ченъ:

емлE с™az, бцdе, дв7о пречcтаz, * и3зъ тебE прозzбE клaсъ неwрaнъ,
хrт0съ гDь: * и3 тоб0ю сп7сE вс‰ ны2 земнорHдныz, * тS

величaющыz и3 бlгодaрнw ти2 пою1щыz.
Пёснь G. Їрм0съ:
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й: * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Н

адёzсz на бGа жи1ва, сп7си1телz всёхъ чlвёкwвъ, * ѓще и3 ю4нъ
бывaz, nбразeцъ д0бръ всBмъ бhлъ є3си2, стефaне бlгоoбрaзне: *

житіeмъ добродётельнымъ и3 смирeніемъ бlгокрaснымъ, * чcтот0ю души2 и3
добр0тою дyха.

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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Канон Богородице [или храма];
И канон преподобног Стефана, глас 6,
чији је акростих [у тропарима и сједал(е)ну]:
Ст[е]ф[а]на Урошицу мироточца по[ј]ем[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
победн[ич]ку песму појмо.
Припев: Преподобни Стефане, моли Бога за нас!
тефана боговенчаног и богопрослављеног, * да благопесмено
украсим, Христе Речи; * реч ми лепу и добру подари, * и свезе
језика мог, вазда на брбљање готовог, разреши.

С
Те

би припало бреме светске власти, * лаким си игом
Христопоследовања заменио, Стефане благодржавни; * и
славу небеску испред земљске поставив(ши), * пријемник
непотрошивих дарова Божијих си се нашао.

Фа

рисејску охолост од детињства избегавајућ(и), * и све
празнославно омрзнув(ши), Стефане благоразумни; * за
смирењем си душом жеднео, * и срцем (си) мир љубио; * стога те
као образ добронаравља хвалимо.
Богородичан:
емљо света, Богородице, Дјево пречиста, * из Тебе изниче клас
неоран, Христос Господ; * и Тобом спасе све нас на земљи
рођене, * који Те величамо и благодарно Ти певамо.

З

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.

Н

адајућ(и) се у Бога живог, Спаситеља свих људи, * иако млад
будућ(и), образац си добар свима био,*41 Стефане
благообразни: * живљењем врлинским и смирењем благокрасним, *
чистотом душе и лепотом духа.
* ср. 1. Тим. 4,10 и 12.

41

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь
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гGльскагw житіS подражaтель на земли2 бhвъ, * и3 ѓгGльскій џбразъ

Ѓна

послёдокъ воспріsвъ, стефaне бGоуг0дне: * вэнцA првdныхъ и3

цrтвіz вэкHвъ спод0билсz є3си2, * и3 свётлости бжcтвенныz созерцaтель
kви1лсz є3си2.
въ д0брэ бGу въ мaлэ врeмени и3
Ўгоди1
првdныхъ и3 немноголётнюю стaрость

ск0рw скончaвъ, * пок0й
пости1глъ

є3си2,

стефaне

добротолю1бне: * t грBшникъ же бhлъ є3си2 восхищeнъ, * и3 t гDа въ
приснослaвіе престaвленъ.

БGо®ченъ:

блакъ лeгкій, тебE дв7о, и3сaіа ви1дэ: * и4бо гDь, на нeмъ сэдsй, *

Џпріи1де

въ зeмлю є3гЂпетскую: * и3 вс‰ рукотворє1нныz јдwлы

низложи2, * бGопознaніе всBмъ њб8zви1въ.
Сэдaленъ, глaсъ д7:

Р

ачeніемъ

бжcтвеннымъ

разгорёвсz,

*

и3

ўм0мъ

свои1мъ

къ

вы6шнимъ впери1всz, * вс‰ пристр†стнаz въ мjрэ преwби1дэлъ є3си2: *

и3 тeрніе стrтeй и3скорени1въ, * добродётельми прекрaсными процвёлъ є3си2, *
и3 бlгопл0діе трудHвъ свои1хъ пожaвъ, * въ сокрHвища неиждивaємаz
блaго внeслъ є3си2. * тёмже, моли2 хrтA бGа, стефaне пребогaте, * и3 нaмъ
t ни1хъ вкушaти. [Двaжды.]

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Р

aдость бlговэщaніz и3 рaдость сп7сeніz, * ґрхaгGлъ kви1 ти, пречcтаz,
рeкъ: * и3зъ тебE, дв7о, произшeдый, * сeй во сп7сeніе р0да чlвёча

пришeдый: * рaдуйсz, домостроeніz б9іz таи1бнице.
Пёснь д7. Їрм0съ:
Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
дръ тв0й на всsку н0щь слезaми њбливaz, * nчи1ма твои1ма снA не

Џдaлъ є3си2, стефaне дв7доoбрaзне:*

42

* д0ндеже мёсто гDеви въ сeрдцы

твоeмъ њбрёлъ є3си2, * и3 тёмъ ћкw воздaріе ў негw2 пріsлъ є3си2: *
цrтво некрaдомо и3 недви1жимо.
* моја новокованица.

42
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А

нђелског живљења подража(ва)тељ на земљи бив(ши), * и
анђелски образ на крају примив(ши), Стефане богоугодни; *
венца праведних и царства векова си се удостојио, * и светлости
Божанствене созерца(ва)тељ си се јавио.
годив(ши) добро Богу за мало времена и брзо скончав(ши), *
покој праведних и немноголетну старост си постигао, Стефане
добротољубни: * а од грешникā си био отргнут, * и од Господа у
вечну славу престављен.*43
Богородичан:

У

блак лаки, Тебе Дјево, Исаија виде; * јер Господ, на њему
седећ(и), * дође у земљу Египатску; * и све рукотворене идоле
обори, * богопознање свима објавив(ши).*44

О

Сједален, глас 4:
азгорев(ши) се љубављу божанственом, * и умом својим ка
висинама узлетев(ши), * све пристрастно у свету си презрео; *
и трње страсти искоренив(ши), * врлинама прекрасним си процвао;
* и добар принос трудова својих пожњев(ши), * у ризнице
непотрошиве благо си унео. * Стога, моли Христа Бога, Стефане
пребогати, * да и ми од њих окушамо.
[Двапут.]

Р

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти:
адост благовештења и радост спасења, * арханђео ти јави,
Пречиста, рекав(ши): * Онај који ће из Тебе, Дјево, изаћ(и), *
Тај на спасење рода човечијег дође. * Радуј се, домостроја Божијег
тај(бе)нице.

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).
дар свој сваке ноћи сузама обливајућ(и), * очима својим сна
ниси дао, Стефане давидолики; * док место Господу у срцу
своме ниси пронашао,*45 * и зато си као уздарје од Њега добио: *
Царство неукрадиво и непоколебиво.

О

* ср. Прем. Сол. 4,7-11.
* ср. Иса. 19,1.
45* ср. Пс. 6,7; Пс. 131,3-5.
43
44
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Ш

ирот0ю вёры твоеS простирazсz, * вр†жіz кHзни притэсни1лъ
є3си2, * и3 до концA сокруши1лъ | є3си2, стефaне бlговёрне: * и3

д0брую брaнь рaтуz, * души2 твоeй ±же полє1знаz пріwбрёлъ є3си2.
збрaвъ тёсный пyть вмёсто прострaннагw, * и4мже широту раS

И#дости1глъ є3си2, * рaдуzсz, стефaне бlготeчне: * и3 дрeву животA, * t

негHже нhнэ невозбрaннw вкушaеши, веселsсz.

БGо®ченъ:

рхaгGльское цэловaніе, є4же рaдуйсz, * приноси1мъ ти2, бGоневёсто: *

Ґрaдуйсz, и4бо цReвъ є3си2 пrт0лъ, * рaдуйсz,

и4бо сщ7eніz є3си2 мёсто: *

ты2, ћже є3си2 ѓгGлwвъ и3 чlвёкwвъ бlговэщaніе, * и3 всёхъ пою1щихъ тS
бlгоwдушeвленіе.
Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.

Цс®цемъ

Rю2 цRє1мъ цrтвующу, * и3 гDу гDє1мъ гDьствующу, * всецёлымъ
и3 душeю чcтою воздaвсz, стефaне цrтвеннор0дне: * томY

послёдовалъ є3си2 себE tрeксz, * и3 кrтъ св0й рaдостнw понeсъ.
на земли2 вэнцeмъ добродётелей, * бGослaвитель на нб7си2
Ўвэнчaвсz
kви1лсz є3си2, стефaне вэнцеимeнне: * зри1тель крaсныхъ бGолю1бцємъ
ўгот0ванныхъ, * и3 вкуси1тель бlги1хъ прaвєднымъ завэщaнныхъ.

М

yдрость чcтую свhше неwскyднw пріsвъ, * и3 многолёт[ств]іе
вкрaтцэ и3сп0лнивъ, стефaне бlженнопочи1вшій: * блгdть и3 млcть

получи1лъ є3си2, * и3 живhхъ нечести1выхъ ўмирaz њсуди1лъ є3си2.

С

БGо®ченъ:

вэтлёйшими зарsми всю2 зeмлю њзари2, * и3зъ тебE, дв7о,
возсіsвшее сlнце: * и4миже просвёщшесz, и3 мы2, раби2 твои2, * тS

сyщую бцdу чествyимъ.

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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Ш
И

ирином вере своје простирућ(и) се, * вражије обести си
притеснио, * и сасвим (си) их скршио, Стефане благоверни; *
и добар рат ратујућ(и),*46 * души си својој што је корисно стекао.
з(а)брав(ши) тесни пут уместо пространог, * њиме си до
ширине раја стигао, * радујућ(и) се, Стефане благотечни; * и
до дрв(ет)а Живота, * од кога сада незабра[ње]но окуша(ва)ш,
веселећ(и) се.
Богородичан:

А

рханђелски поздрав, оно „Радуј се“, * приносимо Ти,
Богоневесто: * Радуј се, јер си царев Престо; * радуј се, јер си
Свештено место; * Ти, која си анђелā и људи благовештење, * и свих
који Те поју благоодушевљење.
Песма 5. Ирмос:
Божијом светлошћу твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
истинитог Бога, * који дозива из мрака греховнога.
који [над] царевима цар(ств)ује, * и Господ[ар]у који [над]
Цару
господ[ар]има господ(ств)ује, * свецелим срцем и душом
чистом се предав(ши), Стефане царственородни; * за Њим си пошао
себе се одрекав(ши), * и крст свој радосно понев(ши).*47
венчав(ши) се на земљи венцем врлина, * богославитељ на
небесима си се јавио, Стефане венцеимени; * гледатељ красотā
богољубцима уготовљених,*48 * и окуситељ добротā праведни[ци]ма
завештаних.

У

М

удрост чисту*49 с више неоскудно примив(ши), * и
многолетност
закратко
испунив(ши),
Стефане
блаженопочивши; * благодат и милост си (за)добио, * и живе
безбожнике умирућ(и) (си) осудио.*50
Богородичан:
ву земљу најсветлијим зрацими озари, * из Тебе, Дјево,
изс(и)јало Сунце; * њима просветлив(ши) се, и ми, слуге Твоје,
* Тебе [као] истиниту Богородицу чествујемо.

С

* ср. 2. Тим. 4,7 (према Синодалном преводу на србски).
* ср. Мт.10,38; 16,24; Мк. 8,34; Лк. 9,23.
48* ср. 1. Кор. 2,9.
49* ср. Јк. 3,17.
50* ср. Прем. Сол. 4,9-13-15-16.
46
47
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Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.
ссHпомъ њкроплeніz њчи1стивсz, * и3 снёгомъ ўбэлeніz њмhвсz,

V#стефaне

бGокрaсне: * рaдости и3 весeліz спод0билсz є3си2, * и3

мmроточeніемъ t рaки kви1лсz є3си2.

Р

адостотв0рнаz печaль ћже по бз7э, * и3 плaчъ къ покаsнію и4же во
сп7сeніе, стефaне бGорaдостне: * принес0ста тебЁ весeліе њ нeмже не

раскaетсz, * и3 рaдованіе є4же никогдA не престaетъ.
тцA с™aгw с™0е прозzбeніе, * и3 к0рене нeманина свётлое рождeніе,

N*

стефaна бGослaвна воспои1мъ: * т0й бо є4сть kзhку сeрбскому

бlгоукрашeніе, * и3 всемY р0ду хrтіaнскому бlгохвалeніе.

Т

ы2

бGом™и,

земнорHднымъ

сп7сeніz

є3си2

БGо®ченъ:
ходaтаица,

*

и3

пачеестeственныхъ бл†гъ щeдра дародaтельница: * тёмже тS

нем0лчнw слaвимъ, * и3 ћкоже гавріи1лъ и3ногдA, рaдуйсz ти2 вопіeмъ.
Кондaкъ, глaсъ G:

В

энценHснымъ прeдкwмъ твои6мъ бlгоуподоблszсz, * врє1меннаz
за вBчнаz бlгоразyмнw и3змэни1лъ є3си2, * и3 дарHвъ бжcтвенныхъ
добродётельнымъ житіeмъ спод0билсz є3си2: * и3 нaмъ t си1хъ

моли2, вопію1щымъ ти2: * Рaдуйсz, стефaне н0вый, мmроточи1вый.

Х

Јкосъ:

rтіaнскагw правожитіS бывaz д0брый ревни1тель, * добродётелей
бжcтвенныхъ kви1лсz є3си2 мyдрый снискaтель: * ѓгGлы на нб7си2
ѕэлw2 возвесели1лъ є3си2, * и3 чlвёки на земли2 пaче всёхъ

ўдиви1лъ є3си2: * t бGа мmроточeніемъ прослaвилсz є3си2, * и3 р0ду твоемY
ћкоже с™ецъ познaлсz є3си2. * и3 нhнэ, стефaне приснобlжeнне, * њзари2
нaсъ свётомъ прaздника твоегw2, * да воспоeмъ ти2 пёснь дост0йную
похвалeніz, * и3 провозгласи1мъ рaдостнымъ глaсомъ сицєвaz: *

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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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.

И

сопом окропљења очистив(ши) се, * и снегом убељења
омив(ши) се, Стефане богокрасни; * радости и весеља*51 си се
удостојио, * и мироточењем (си) се из гробнице јавио.
адостотворна жалост која је по Богу, * и плач за покајање који
је на спасење, Стефане богорадостни; * доне(со)ше ти весеље за
које се не каје,*52 * и радовање које никад не престаје.

Р

ца светог свети изданак, * и корена Немањиног светли род, *
Стефана богославног успојмо; * јер он је народу Србском добро
украшење, * и свему роду хришћанском добро хваљење. Богородичан:

О

Т

и си, Богомати, на земљи рођенима посредница спасења, * и
надприродних добара издашна дародавка; * стога Те
неућутно славимо, * и као Гаврило некада, „Радуј се“ Ти кличемо.
Кондак, глас 3:*53
енценосним предцима твојим добро се уподобљавајућ(и), *
[при]времено си за вечно благоразумно изменио, * и дарова
божанствених врлинским живљењем си се удостојио; * од
њих моли и нама, који ти кличемо: * Радуј се, Стефане нови,
мироточиви.
Икос:

В
Х

ришћанског правоживља будућ(и) добри ревнитељ, *
врлина побожних показао си се мудри стицатељ: * анђеле
си на небесима веома развеселио, * и људе на земљи изнад
свега задивио; * од Бога си се мироточењем прославио, * и [на]роду
се своме као светац обзнанио. * И сада, Стефане увек блажени, *
озари нас светлошћу празника твога, * да би ти испевали песму
достојну похвале, * и проговорили радосним гласом ов[ак]о: *
* ср. Пс. 50,9 и 10.
* сл. 2. Кор. 7,10.
53* Кондак незнатно доредигован 2. септ. 2020. г. због усаображавања завршном рефрену Икосâ.
51
52
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Рaдуйсz, р0да сeрбскагw бlголёпное ўкрашeніе: * рaдуйсz, лозы2
нeманины прекрaсное происхождeніе. * рaдуйсz, м™ри ўнгaрскіz ди1вное
и3зчaдіе:

*

рaдуйсz,

nтцA

сeрбскагw

д0брое

воспитaніе.

*

рaдуйсz,

цэломyдріz бlгое пёніе: * рaдуйсz, добродётели и4скренное хвалeніе. *
рaдуйсz, бlговёріz прaвое ўкрэплeніе: * рaдуйсz, правослaвіz и3звёстное
ўтверждeніе. * рaдуйсz, скорбsщихъ рaдостное преложeніе: * рaдуйсz,
печaльныхъ

и4стинное

ўтэшeніе.

*

рaдуйсz,

мjрствующихъ

ск0рое

вспоможeніе: * рaдуйсz, монaшествующихъ держaвное њбодрeніе. * рaдуйсz,
бGолю1бныхъ

свётлое

рaдованіе:

*

рaдуйсz,

родолю1бныхъ

недви1жимое

ўповaніе. *

[Лю1діе:]
Рaдуйсz, стефaне н0вый, мmроточи1вый.
Сmнаxaрь:
Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь.

Пaмzть с™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна,
мmрот0чца, сhна бlговёрнагw крaлz сeрбскагw драгути1на [нeманича].
Стjхъ:
Стефaна бGоувэнчaннаго, пэснопёньми крашY:

С

еS

И# мmроточи1ваго, хвалaми плетY:
Ћкw да млcть ў бGа стzжY.
крaснаz

tрaсль с™ор0дныz

бlговёрнагw
fеоктjста]

крaлz
и3

сeрбскагw

супрyгы

є3гw2

лозы2 нeманичей, бsше
драгути1на
крaльицы

[въ

сhнъ

монaшествэ

кателjны,

ўнгaрскіz

принцeссы t р0да ґрпaдцєвъ. въ брaцэ сохрани1лъ є4сть цэломyдріе,
ўмeрлъ же є4сть ѕэлw2 ю4нъ, и3 сохранeнъ бhлъ є4сть ћкw монaхъ
стефaнъ, въ цRкви с™aгw ґхjлліа въ ґрjллэ, заклaды своегw2 nтцA.

t гр0ба є3гw2 потекло2 є4сть мЂро.
Монастhрь тaвна на мaевицэ є4сть заклaдъ є3гw2 и3 брaта є3гw2
владислaва: монастhрь же пaпрача є4сть и4хъ заклaдъ, и3 nтцA и4хъ
драгути1на.

Св. и правед. прица Урошице, у монaштву Стефaна, мироточца.
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Радуј се [на]рода Србског благољепно украшење; * радуј се, лозе
Немањине прекрасно происхођење. * Радуј се, матере Угарске дивно
чедо; * радуј се, оца Србског лепо васпитање. * Радуј се,
целомудрености добро певање; * радуј се, врлине искрено хваљење. *
Радуј се, благоверја право укрепљење; * радуј се, православља
сигурно утврђење. * Радуј се, невољних радосно измењење; * радуј се,
жалосних истинско утешење. * Радуј се, мирјана брзо
(при)помагање; * радуј се, монахā моћно ободравање. * Радуј се,
богољубивих светло радовање; * радуј се, родољубивих
непоколебиво поуздање. *
[Народ:]
Радуј се, Стефане нови, мироточиви.
Синаксар:
Месеца новембра, у 12. дан.
(С)помен светог и праведног принца Урошице,
у монаштву Стефана, мироточца, сина благоверног
краља Србског Драгутина (Немањића).
Стих:

О

Стефана богоувенчаног, песмопојима красим;
И мироточивог, хвалама плетем;
Да милост у Бога стекнем.

вај красни изданак светородне лозе Немањића, беше син
благоверног краља Србског Драгутина (у монаштву
Теоктиста) и супруге му краљице Каталине, Угарске принцезе
из рода Арпадоваца. У браку је сачувао целомудреност, а
умро је врло млад, и сахрањен је био као монах Стефан, у
цркви светог Ахилија у Ариљу, задужбини свог оца. Из гроба
му је потекло миро.
Манастир Тавна на Мајевици је задужбина његова и брата му
Владислава, а манастир Папраћа је њихова задужбина, и оца им
Драгутина.

Мцcа ноeмвріа, въ в7i-й дeнь
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Ќрошица є4сть ўменьшeніе [мaлій ќрошъ], ќрошъ же є4сть втор0е
владётельское и4мz нeманичей [t крaлz ќроша пeрваго], стефaнъ пaки
м0жетъ бhти пeрвое и4хъ владётельское и4мz, ни1 же и3сключи1тельно
монaшеское.
Могyще ћкw є4сть жeртва жест0кихъ борeній њ сeрбстэмъ пrт0лэ
междY брaтома крaлэма, стрhемъ є3гw2 милути1номъ и3 nтцeмъ є3гw2
драгути1номъ.
Тогw2 мlтвами, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй и3 сп7си2 нaсъ. Ґми1нь.
Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Т

вои1хъ слeзъ и3зліsніемъ џгнь грэхA ўгаси1лъ є3си2, * безстрaстіz
же т0ки и3 и3сцэлeній струи6 * съ мЂромъ т0чиши, стефaне

млcтивне, пэснопою1щымъ: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
р{жіz вр†жіz неѕл0біемъ порази1лъ є3си2, * и3 къ бжcтвенному ќтру

Nнезаходи1магw

свёта

престaвилсz

є3си2,

*

веселsсz,

стефaне

добропобёдне, и3 поS: * препрослaвленъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ч

удeсъ и3ст0чникъ kви1сz твоS гробни1ца, * и3 сeрбскому р0ду н0ваz
мmрот0чница: * скорбsщыz, стефaне щeдре, собирaющи, * и3

и3сцэлє1ніz и5мъ подаю1щи, во є4же пёти: * превознесeнъ є3си2, б9е nтє1цъ
нaшихъ.

БGо®ченъ:

брaдованнаz, бцdе, дв7о всепётаz: * ўбlжaемъ тS и3 мwли1твы ти2

Њвозсылaемъ:

* моли1сz њ нaсъ сн7у твоемY, гпcжE блгcвeннаz, * и3

м™и бGа nтє1цъ нaшихъ, препрослaвленнаz.
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.

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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Урошица је деминутив (мали Урош), а Урош је друго владарско
име Немањића (од краља Уроша I); Стефан пак може бити њихово
прво владарско име, а не искључиво монашко.
Могуће да је жртва жестоких борби за Србски престо међу
браћом краљевима, стрицем му Милутином и оцем му Драгутином.
Његовим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј и
спаси нас. Амин.
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.

Т

војих суза изливањем огањ греха си угасио, * а безстрашћа
токове и исцелењā струје * с миром точиш, Стефане
милостивни, онима који песмопоју: * Благословен [је]си, Боже отаца
наших.
ружјā вражијā незлобивошћу си поразио, * и Божанственом
јутру Незалазне светлости си се преставио, * веселећ(и) се,
Стефане добропобедни, и појућ(и): * Препрослављен [је]си, Боже
отаца наших.

О

Ч

уд(ес)ā извор показа се твоја гробница, * и Србскоме [на]роду
нова мироточница;*54 * невољне, Стефане издашни,
сабирајућ(и), * и исцелењā им подајућ(и), да певају: * Преузнесен
[је]си, Боже отаца наших.
Богородичан:
брадована, Богородице, Дјево свеопевана; * блаженом Те
зовемо и молитве Ти узносимо: * Моли се за нас Сину Твоме,
Госпођо благословена, * и Мајко Бога отаца наших,
Препрослављена.

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.
* пре тога је текло миро из гробнице преп. Симеона – Стефана Немање.

54
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Ццrтво земн0е њстaвль, къ нбcному дости1глъ є3си2: * мнHгіz бэды6

rкимъ путeмъ ко хrтY шeствуz, стефaне правошeственне, * и3

на земли2 претерпёвъ, * въ нбcное торжество2 вшeлъ є3си2, * превозносS
хrтA бGа во вс‰ вёки.
гGли на нб7си2 и3 чlвёцы на земли2 соединsющее, * твоE бlгослaвіе,

Ѓстефaне

бGослaвне:

*

нб7оземнyю

рaдость

с®цємъ

вёрныхъ

содёловаетъ, * и3 славопёньми сщ7eнными дyшы и4хъ взыгравaетъ, * ћкw
да превозн0сzтъ хrтA гDа во вс‰ вёки.

П

эсноплетє1ніz

ти2

приношY,

стефaне

бGовэнчaнне,

*

ѓще

и3

недост0инъ є4смь и3 невёжда, * но сіE творю2 t любвE с®ца: * тh же

моли2 хrтA сп7си1телz, * да и3 ѓзъ превозношY є3го2 во вс‰ вёки.

БGо®ченъ:

В

Lчце дв7о, бGороди1тельнице, * сп7са нaшегw дои1тельнице: * млек0мъ
бGовёдэніz запои2 горт†ни нaшz, * да и3 мы2 пёсньми є3го2

превозн0симъ, * тебe же, всепётую, слaвимъ 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.
чесє1мъ зри1тельно знамeніе б9іz присyщіz во с™hхъ є3гw2, * и3

Nвэковёчно

свидёніе

прешeствіz

твоегw2

t

приск0рбіz

къ

приснослaвію, * гробни1ца є4сть твоS мmроточи1ваz, стефaне бGопрослaвленне.
лeнь бGожaдный и3 nрeлъ нб7опaрный, стефaнъ бGою1ный, * трапeзою

Е#прaзднства

своегw2 днeсь nби1льнw нaсъ ўчреждaетъ, * и3 лётнею

пaмzтію своeю нaсъ њ бз7э веселsетъ.

М

lтвами твои1ми къ бGу бlгопріsтными, стефaне бGовозлю1бленне:
* и3 мы2 грёшніи, t всsкихъ бёдъ да и3збaвимсz, * и3 ћкw лю1діе

б9іи къ бGу прибли1жимсz.

БGо®ченъ:

§имъ бlгоизволeніемъ и3 с™aгw д¦а нахождeніемъ, * сн7а б9іz

ЏпонеслA

є3си2, бGоoтрокови1це, * и3 по рождeніи дв7ственна пребылA

є3си2: * тёмъ томY вhну моли1сz, вLчце, * њ и3збaвитисz нaмъ и3стлёніz
и3 всsкагw њѕлоблeніz.
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путем ка Христу ходећ(и), Стефане правоходни, * и
Царским
царство земљско оставив(ши), у небеско си стигао; * многе беде
на земљи претрпев(ши), * у небеско торжество си ушао, *
преузносећ(и) Христа Бога у све век(ов)е.

А

нђеле на небесима и људе на земљи сједињујуће, * твоје
благославље, Стефане богославни; * небоземну радост срцима
верних причињава, * и славопојима свештеним душе им разиграва, *
тако да преузносе Христа Господа у све век(ов)е.

П

есмоплете ти приносим, Стефане боговенчани, * иако сам
недостојан и незналица, * али то чиним од љубави срца; *
а ти моли Христа Спаситеља, * да Га и ја преузносим у све
век(ов)е.
Богородичан:
ладичице Дјево, Богородитељко, * Спаса нашег Дојитељко; *
млеком богопознања запоји грла наша, * да Га и ми песмама
преузносимо, * а Тебе, Свеопевану, славимо у све век(ов)е.

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.
чима вид[љ]иво знамење Божијег присуства у светима
Његовим, * и вековечно сведочење преласка твога из
чемерности у вечну славу, * гробница је твоја мироточива, Стефане
богопрослављени.

О

Је
Мо
О

лен богожедни и орао небопарни, Стефан богомлади, *
трпезом празника свога данас нас обилно гости, * и
годишњим (с)поменом својим нас у Богу весели.
литвама твојим пред Богом добро примљеним, Стефане
богољубљени: * и ми грешни, од свак[акв]их беда да се
избавимо, * и као народ Божији (да се) Богу приближимо. Богородичан:
чевим благоизвољењем и Светог Духа нахођењем, * Сина
Божијег си понела, Богодев[ојч]ице, * и по рађању си девствена
остала; * зато се (Ње)му једнако моли, Владичице, * да се избавимо
труљењâ и сваког [о]злобљењâ.
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Свэти1ленъ.
Поd: Жєны2 ўслhшите:
кw фjніxъ добродётельми процвёлъ є3си2, * и3 свётлостьми

ЋбGозaрными

возсіsлъ

є3си2,

*

и3

преслaвенъ

лю1демъ

свои6мъ

показaлсz є3си2: * моли1сz непрестaннw ко гDу њ нaсъ * почитaющихъ ти2
пaмzть всечcтнyю, * стефaне приснопaмzтне.

В

ъ

земнёмъ

житіи2

гDеви

твоемY

Слaва, и4нъ:
бlгоугоди1въ,

* и3

течeніе

бжcтвенное вэнцеполyчнw соверши1въ: * къ свётлости невечeрнэй

престaвилсz є3си2, * и3 хrтY чи1стw предстaлъ є3си2: * молsсz њ нaсъ
воспэвaющихъ тS, * стефaне приснобlжeнне.

П

И# нhнэ, бGо®ченъ:

ёсньми нем0лчными ўбlжaемъ тS, бцdе дв7о, * и4бо бGа сл0ва
пл0тію родилA є3си2, * и3 ћкw мLнца на рук{ носи1ла є3си2, * и3 ћкw

nтрочA

млек0мъ

дои1ла

є3си2.

*

того2

моли2,

мlтвами

твои1ми,

*

поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.
На хвали1техъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ №.

Поd: Нбcныхъ чинHвъ рaдованіе:
гGльскихъ чинHвъ на нб7сёхъ рaдованіе, * и3 чlвёческихъ колёнwвъ на

Ѓземли2

весeліе: * къ небє1снымъ nбитaлищємъ возшeдша, * и3 къ

многожелaємымъ

дости1гша:

*

къ

џкомъ

неви6димымъ

и3

ќхомъ

неслы6шимымъ, * и3 на с®це чlвёчее невозшє1дшымъ и3 бGолю1бцємъ
предуготHваннымъ, * созерцaемъ тS, стефaне бlгополyчне.

Б

[Двaжды.]

Gодaнный ти2 талaнтъ мyдрэ ўмн0жилъ є3си2, * многокрaтнымъ
труд0мъ воздёлаz, * и3 блгdтію въ вёрэ возрастaz: * съ ни1мже

други1хъ нёсколько въ сокр0вище гDи1на твоегw2 внeслъ є3си2, * и3 ћкw рaбъ
вёрный и3 бlгjй, * приглашeніz въ рaдость є3гw2 спод0билсz є3си2, стефaне
бGозвaнне.

Н

а бlзэмъ к0рени бlговёріz прозsблъ є3си2, * и3 крaснаz tрaсль р0да
нeманичей kви1лсz є3си2: * при и3ст0чницэхъ бlгочcтіz насаждeнъ * и3

добродётельми ѕэлw2 напоeнъ: * плоды6 преисп0лненъ и3зрsдными * и3
бlговрeменнw въ њбрaніе созрёлыми, * въ приношeніе гDу и3 творцY
приспёвшими.

Слaва, глaсъ }:

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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Светилан.
Подобан: Жене послушајте ...
ао финик(с) врлинама си процвао, * и светлостима
богозарним си засијао, * и преславан народу своме си се
показао; * моли се непрестано пред Господом за нас * који ти
поштујемо (с)помен свечасни, * Стефане увек (с)помињани.
Слава ... други:
земаљском животу Господу своме благоугодив(ши), * и трку
божанствену венцедобитно завршив(ши); * к Светлости
невечерњој си прешао * и пред Христа (си) чисто стао; * молећ(и) се
за нас који те опевамо, * Стефане увек блажени.
И сада ... Богородичан:
есмама неућутним ублажавамо Те, Богородице Дјево, * јер си
Бога Реч телом родила, * и као дет(енц)е на рукама (си)
носила, * и као одојче млеком (си) дојила. * Њега моли, да се
молтвама Твојим, * смилује душама нашим.
На „Хвалите ...“: стихире, на 4, глас 1.
Подобан: Небеских чинова радовање ...
нђелских чиновā на небесима радовање, * и људских коленā на
земљи весеље; * к небескӣм обиталиштима узишлог, * и к
многожељенӣм достиглог: * к оком невид(љ)ивӣм и ухом нечујнӣм, *
и на срце човечије недошлӣм и богољубцима предуготовљенӣм,*55 *
созерцавамо те, Стефане благодобитни.
[Двапут.]
огодани ти талант мудро си умножио, * многоструким трудом
[га] обделавајућ(и), * и благодаћу у вери узрастајућ(и); * и с
њиме си још неколико у ризницу Господара свога унео, * и као слуга
верни и добри, * позив(ањ)а у радост Његову*56 си се удостојио,
Стефане богозвани.
а добром корену благоверја си изникао, * и красна младица
рода Немањића (си) се показао; * крај изворā побожности
засађен*57 * и врлинама добро напојен; * плодовима препу(ње)н
изврсним * и благовремено за бербу сазрелим, * за принос Господу и
Творцу приспелим.
Слава ... глас 8:

К
У

П
А

Б

Н

* ср. 1. Кор. 2,9.
* ср. Мт. 25,21 и 23;
57* ср. Пс. 1,3.
55
56
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Месеца новeмбра, у 12-ти дан

П

равожитіS настaвника и3 бlгочcтіz и3зрsдника * почитaемъ тS
достобlжeнне стефaне: * кратковрeменнымъ бо житіeмъ на земли2

* вёчное на нб7сёхъ и3скупи1лъ є3си2: * и3 зaпwвэди хrтHвы б0дрw
и3сполнsz * рaйское пребывaніе во вёкъ получи1лъ є3си2: * ѓгGлwвъ kви1лсz
є3си2 собесёдникъ, * првdникwвъ же и3 прпdбникwвъ сопричaстникъ, * съ
ни1миже вhну гDви моли1сz * поми1ловатисz и3 нaмъ грBшнымъ.
И# нhнэ, бGо®ченъ, глaсъ т0йже:

Р

aдуйсz, вселeнныz похвалeніе: * рaдуйсz, бlгочcтіz ўтверждeніе: *
рaдуйсz, дв7ственникwвъ пёніе: * рaдуйсz, првdникwвъ рaдованіе: *

рaдуйсz, прогнaнникwвъ прибёжище: * рaдуйсz, печaльникwвъ пристaнище:
* рaдуйсz, трапeзо сщ7eннаz: * рaдуйсz, сёнице бжcтвеннаz: * рaдуйсz,
рyчко всезлатaz: * рaдуйсz, слaво правослaвныхъ чcтнaz: * рaдуйсz, гпcжE,
* вLчце препрослaвленнаz: * q! рaдуйсz, дв7о мRjе, * ћже въ женaхъ
блгcвeннаz.
Славосл0віе вели1кое, є3ктєніи2 и3 tпyстъ.

На літургjи.
Бlжє1нна t канHна прпdбнагw, пёснь G-z и3 ѕ7-z.
Прокjменъ, глaсъ з7:
ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2.
Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви * њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Б

рaтіе,

Ґпcлъ къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7ѕ.
[д7,ѕ7]

бGъ рекjй и3зъ тьмы2 свёту возсіsти, и4же возсіS въ

с®цaхъ нaшихъ, къ просвэщeнію рaзума слaвы б9іz, њ лицЁ ї}съ

хrт0вэ.

[з7]

И$мамы же сокр0вище сіE въ скудeльныхъ сосyдэхъ, да

премн0жество си1лы бyдетъ б9іz, ґ не t нaсъ.
стужaюще си2: не чaеми, но не tчаzвaеми:
низлагaеми, но не погибaюще.

[‹]

[f7]

[}]

Во всeмъ скорбsще, но не

Гони1ми, но не њставлsеми:

ВсегдA мeртвость гDа ї}са въ тёлэ

носsще, да и3 жив0тъ ї}совъ въ тёлэ нaшемъ kви1тсz.

[№i]

При1снw бо мы2
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П

равоживља наставникâ и побожности изврсникâ * поштујемо
те достојни блаженства Стефане; * јер кратковременим
живљењем на земљи * вечно(ст) си на небесима искупио; * и
заповести Христове бодро испуњавајућ(и) * рајско (си) пребивање
занавек [за]добио; * анђелā (си) се јавио сабеседник, * а праведникā и
преподобникā сапричастник; * с њима се вазда Господу моли * да се
смилује и нама грешним.
И сада ... Богородичан, глас исти:
адуј се, васељене похвало; * радуј се, побожности утврдо; *
радуј се, девственикā певање; * радуј се, праведникā радовање;
* радуј се, прогнаникā прибежиште; * радуј се, невољникā
пристаниште; * радуј се, трпезо свештена; * радуј се, сен(иц)е
божанствена; * радуј се, посудо свезлатна; * радуј се, славо
православних часна; * радуј се, Госпођо, * Владичице
препрослављена; * о! радуј се, Дјево Маријо, * [Ти] која си међу
женама благословена.

Р

Велико славословље, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажен(ств)а от канона преподобног: Песма 3. и 6.
Прокимен, глас 7:
Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*58
Шта ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*59
Апостол: 2. Коринћанима, зач. 176 [гл. 4,6-15].

Б

раћо [6] Бог који рече да из таме засија свјетлост, Он засија у
срцима нашим ради просвјетљења знања славе Божије у лицу
Исуса Христа. [7] А ово благо имамо у земљаним судовима, да
преизобиље силе буде од Бога, а не од нас. [8] Свачим смо угњетавани,
али не потиштени; збуњивани, али не очајни; [9] Прогоњени, али нисмо
остављени; оборени, али не погубљени; [10] Свагда носећи на тијелу
умирање Господа Исуса, да се и живот Исусов на тијелу нашему
покаже. [11] Јер ми живи стално се предајемо на смрт за Исуса, да се и
* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.

58
59
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живjи въ смeрть предаeмсz ї}са рaди, да и3 жив0тъ ї}совъ kви1тсz въ
мeртвеннэй пл0ти нaшей.
жив0тъ въ вaсъ.

[Gi]

[в7i]

Тёмже смeрть ќбw въ нaсъ дёйствуетъ, ґ

И#мyще же т0йже д¦ъ вёры, по пи1санному: вёровахъ,

тёмже возгlг0лахъ, и3 мы2 вёруемъ, тёмже и3 гlг0лемъ:

[д7i]

Вёдzще, ћкw

воздви1гій гDа ї}са, и3 нaсъ со ї}сомъ воздви1гнетъ, и3 предпостaвитъ съ вaми.
[є7i]

Вс‰ бо вaсъ рaди, да блгdть ўмн0жившаzсz, мн0жайшими бlгодарє1ніи

и3збhточествитъ въ слaву б9ію.
Ґллилyіа, глaсъ ѕ7:
Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ
ѕэлw2.
Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, * р0дъ прaвыхъ блгcви1тсz.
С™0е є3ђліе t луки2, зачaло к7д [главA ѕ7,з7i-к7г].

В

о врeмz џно,

[ѕ7,з7i]

стA ї}съ на мёстэ рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ

є3гw2, и3 мн0жество мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеrли1ма, и3
пом0ріz тЂрска и3 сідHнска:

[}i]

И%же пріид0ша послyшати є3гw2, и3

и3сцэли1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 стрaждущіи t д{хъ нечи1стыхъ, и3
и3сцэлsхусz.

[f7i]

И# вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz є3мY: ћкw си1ла t негw2

и3схождaше, и3 и3сцэлsше вс‰.

[к7]

И# т0й возвeдъ џчи свои2 на ў§ники2

сво‰, гlг0лаше: бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw вaше є4сть цrтвіе б9іе.

[к7а]

Бlжeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhтитесz. бlжeни плaчущіи нhнэ, ћкw
возсмэeтесz.

[к7в]

Бlжeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ вaсъ чlвёцы, и3

є3гдA разлучaтъ вы2, и3 пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw ѕло2, сн7а
чlвёческагw рaди.

[к7г]

Возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыгрaйте: сe бо мздA

вaша мн0га на нб7си2.

Причaстенъ:
Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, * t слyха ѕлA не ўбои1тсz.
Конeцъ дёлу, слaва и3 хвалA бGу!

С™aгw и3 првdнагw кн7зz ќрошицы, въ монaшествэ стефaна, мmрот0чца.
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живот Исусов јави у смртноме тијелу нашем. [12] Тако да смрт дјејствује
у нама, а живот у вама. [13] Имајући пак исти дух вјере као што је
написано: Вјеровах, зато говорих: и ми вјерујемо, зато и говоримо. [14]
Знајући да ће Онај који васкрсе Господа Исуса, и нас васкрснути кроз
Исуса, и преда се поставити с вама. [15] Јер је све вас ради, да благодат
умножена кроз многе преизобилује благодарењем на славу Божију.

Алилуја, глас 6:
Стих: Блажен је човек који се боји Господа, * у заповестима
Његовим напредоваће веома.*60
Стих: Силно ће на земљи бити семе његово, * род [и]прав[н]их ће
се благословити.*61
Св. Јеванђеље од Луке, зач. 24 [гл. 6,17-23].
време оно [6,17] стаде Исус на мјесту равном и много ученика
његових; и мноштво народа из све Јудеје и Јерусалима, и из
приморја тирског и сидонског. [18] Који дођоше да га слушају
и да се исцјељују од својих болести, и које су мучили духови нечисти;
и исцјељиваху се. [19] И сав народ тражаше да га се дотакне; јер из
њега излажаше сила и исцјељиваше их све. [20] И он подигнувши очи
своје на ученике своје говораше: Блажени сиромашни, јер је ваше
Царство Божије. [21] Блажени који сте гладни сада, јер ћете се
наситити. Блажени који плачете сада, јер ћете се насмијати. [22]
Блажени сте кад вас људи омрзну и кад вас одбаце и осрамоте, и
разгласе име ваше као зло због Сина Човјечијега. [23] Радујте се у онај
дан и играјте, јер гле, велика је плата ваша на небу.

У

Причастен:
У спомену вечном биће праведник, * од зла гласа неће се
уплашити.*62
Крај делу, слава и хвала Богу!*63
* Пс. 111,1.
* Пс. 111,2.
62* Пс. 111,6 и 7.
63* служба завршена током августа и почетком септембра 2020. г.; прегледана и 1. редакција
урађена од 9. до 12. септембра 2020. г.
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