
МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА,  

У 31. ДАН. 

СПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА 

ОЦА НАШЕГ ДОСИТЕЈА  

(ВАСИЋА) ИСПОВЕДНИКА, 

МИТРОПОЛИТА 

ЗАГРЕБАЧКОГА. 

Тропар, глас 4:*1 

ретрпев(ши) страшна 

мучења и силна 

злостављања, * поругу 

Христову на своме телу си 

изнео, * исповедајућ(и) 

(Ње)га добро пред 

кривовернима, * и неувењиви 

венац славе из деснице с 

висине си примио, * 

многострадални Доситеје, 

високопреосвештени; * 

Христу Богу, од Дјеве 

рођеноме, * непрестано моли 

се: * да се спасу душе наше.  

 

                                                 
1* састављено у недељу 13. јануара 2002. год. одмах 

после Св. Литургије. Преписано и незнатно 

редигованоно 10. јануара 2004. год.  

Мцcа декeмвріа,  
въ lа-й дeнь. 

Пaмzть и4же во с™hхъ  
nц7A нaшегw досіfez 

[вaссича] и3сповёдника,  
митрополjта 
зaгребскагw. 

Тропaрь, глaсъ д7:*2 

ретерпёвъ стр†шнаz 
мучє1ніz и3 си6льнаz 

њѕлоблє1ніz, * поношeніе хrт0во 
на тэлеси2 твоемY понeслъ є3си2, * 
и3сповёдаz того2 д0брэ предъ 
ѕлослaвными, * и3 неувzдaемый 
вэнeцъ слaвы t ћже свhше 
десни1цы пріsлъ є3си 2, * 
многострадaльне досіfeе, 
высокопреwсщ7eнне: * хrтY бGу, t 
дв7ы р0ждшемусz, * непрестaннw 
моли1сz: * сп7сти 1сz душaмъ 
нaшымъ. 

                                                 
2* преведено на црквено-словенски 19. децембра 

2010. год. Накнадне редакције: 19. јануара 2016. 

год. на Богојављење, и 19. априла 2017. год. на 

Светлу среду. 
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~ 2 ~   Мц cа декeмвріа въ lа-й дeнь 
 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева данас ... 

д Дјеве рођеноме 

сведушно последовав(ши), 

* и Њега непоколебиво 

исповедав(ши); * исмеван, 

чупан, пљуван и бијен – * 

истинити слуга Божији си се 

показао; * архијерејство 

непостидно сачував(ши), * стао 

си пред Пастиреначалника 

Христа, * радујућ(и) се у 

зборовима свештених пастира, * 

који неућутним глас(ов)има 

славослове Богомладенца 

Христа; * Коме и ти свагда моли 

се * за нас – [на]род твој. 

Кондaкъ, глaсъ G. 
Поd: Дв 7а днeсь: 

 дв7ы р0ждшемусz 
вседyшнw послёдовавъ, * 

и3 того2 неколeблемw и3сповёдавъ: * 
поругaемь, [вос]терзaемь, 
њплевaемь и3 біeнъ, * и 4стинный 
рaбъ б9ій показaлсz є3си2: * 
ґрхіерeйство непостhдно сохрани1въ, 
* предстaлъ є3си2 пастыреначaльнику 
хrтY, * рaдуzсz въ ли1цэхъ 
сщ 7eнныхъ пaстырей, * нем0лчными 
гл†сы славосл0вzщихъ бGомLнца 
хrтA: * є3мyже и3 ты2 всегдA 
моли1сz * њ нaсъ р0дэ твоeмъ. 

 

 
Кивот са моштима свт. Доситеја (Васића) у манастиру  

Ваведење Пресв. Богородице на Топчидеру, Београд, 2009. г.
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С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и 3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 3 ~ 
 

Други тропар, глас 8:*3 

д младости своје, славни 

исповедниче, * принео 

си себе Господу – * страдајући 

за име Христово, * [и] 

проповедајући Царство 

Божије; * с Господом [си] се 

сараспео, * да би с Њиме 

вечно живео. 

Други кондак, глас  4: 

д царскога града Ниша 

до Закарпатске Русије, * 

и Загреба – Голготе твоје, * 

верно си Богу служио * и 

сведочио Христа Спаситеља * 

животом, делом и речима, * 

трпљењем задобивши венац 

славе, * и ушавши у вечну 

радост Пресвете Тројице. 

 

Савремена Карпато-руска икона. 

                                                 
3* други тропар и кондак на србском језику  

преузети са сајта манастира Ваведења Пресв. 

Богородице на Топчидеру, Београд.  

И$нъ тропaрь, глaсъ }:*4 

 ю4ности твоеS, 
и3сповёдниче слaвный, * 

принeслсz є3си2 гDеви, * страдaz 
и4мене рaди хrт0ва, * [и3] 
проповёдуz цrтвіе б9іе, * гDу же 
сораспsлсz є3си2, * ћкw да съ ни1мъ 
вёчнw живeши. 

И$нъ кондaкъ, глaсъ д7: 

 цrкагw грaда ни1ша до 
закарпaтскіz руси2, * и3 

зaгреба, голг0fы твоеS, * вёрнw 
бGови служи1лъ є3си2, * 
свидётельствуz хrтA сп7са * 
житіeмъ, дBлы же и3 словесы6, * 
терпёніемъ стzжaвъ вэнeцъ 
слaвы, * и3 вшeдъ въ вёчную 
рaдость прес™hz трbцы. 

 

Уље на платну из седишта 

Загребачко-љубљанске митрополије.

                                                 
4*  наша редакција постојећег руског превода на 

цсл. 
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Кивот са моштима и нови фрескопис свт. Доситеја (Васића) у манастиру 

Ваведење Пресв. Богородице на Топчидеру, Београд, 2016. г. 
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