
 

 

ДВЕ СЛУЖБЕ И АКАТИСТ  

СВ. НОВОМ СВЕШТЕНОМУЧ.  

ПЛАТОНУ (ЈОВАНОВИЋУ),  

ЕП. БАЊА-ЛУЧКОМ. 



 

Св. свешт.муч. Платон (Јовановић), еп. Бања-лучки. 



МЕСЕЦА АПРИЛА, У ДАН 22. 

(С)ПОМЕН СВЕТОГ НОВОГ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА  

ПЛАТОНА (ЈОВАНОВИЋА), ЕПИСКОПА БАЊА-ЛУЧКОГ  

[И ОСТАЛИХ С(A) ЊИМЕ ПОСТРАДАЛИХ].*1 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

[На Господе завапих ...] стихире, на 6, глас 4. 

Подобан: Као храброг међу мученицима ... 

адују се хорови христоименитих људи, славећи спомен твој, 

Платоне богоблажени, јер ти прослави богољубљени род твој 

српски, поставши светога Саве јерарха равностојећи, и крвљу својом 

обојивши свештену одежду, сада Христу предстојиш светитељу. 

постостолску ревност Платоне показао јеси, украс и похвала 

православне Бања-луке, твојим часним и богомудрим 

животом, као пастир истинити, ка животу вјечном, одвео си 

свиралом речи стадо деце твоје, од којих сада примаш похвале, 

свештеномучениче блажени. 

букавши се у побожност, као наслеђе отачко, њоме си украсио 

сав живот свој; и научивши се како приличи, као светитеља 

Христосветла, мноштво вјерних си обасјао, у твојој Бања-луци и 

Крајини, Платоне сјајни и свеславни; и крст мучеништва заволевши, 

удостојен си да га понесеш, као старости твоје увенчање. 

                                                           
1* Приређено према електронском издању „Служба светом новом свештеномученику 

Платону епископу Бањалучком“, Епархијског управног одбора Српске православне епархије 

Бањалучке, Бања Лука, 2000. г. Служба је спевана 1999. г. од јеромонаха Атанасија 

Симонопетритског (Света Гора), химнографа Свете Велике Цркве Христове, старањем 

преосвећеног епископа Бањалучког г-дина Јефрема. Превод на српски, препев, негде допев 

имењака му бившег еп. Захумско-херцеговачког Атанасија (Јевтића). 
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лагољепијем понашања твога љубав си изабрао изнад свих 

подвига, зато си миловао сироте, болесне помагао, и деце 

сироте потребе испуњавао, као љубвеобилан и отац свети; са 

самољубављу Христом будући сада, моли да нам дарује љубав 

богољубиву. 

однео си гоњење Платоне свети, од лажне браће што лажно 

Бога штоваху, и као предводник библијски испред стада узет 

јеси, за добри принос на жртву Христову, Кога си од детињства 

волео и желео; зато се радуј у дому Господњем, свештеномучениче 

оче Платоне, с Божијим презвитерима из Откровења. 

ао љубитељ отачаства свога похитај, и као душељубив моли се 

сада, за отаџбину твоју, блажени Платоне; jep ево силе пакла 

навалише, да је са земље сасвим униште, јер стоји као „трн у оку“ 

неправедникā, и мрзитељā чисте истине Православља. 

Слава ... глас 6: 

д младости своје одгајен истином вере праве, и Православље 

заволев као невесту Христову, носио си га кроз сав живот свој; 

Платоне свечасни јерарше, као апостол исповедио си мучеништвом, 

да је Христос Истина, Живот и Светлост свету, и да Цркву неће 

никад врата ада надвладати. Стога, свеблажени нови 

свештеномучениче, моли се за нас – децу и паству твоју, да у 

трпљењу препловимо море живота, и у покајању да се удостојимо 

вјечног стајања с тобом пред Богом.                                               

И сада ... Богородичан догматик, глас исти: 

Ко да Те не зове блаженом ... 

Вход. Светлости тиха ...  

Прокимен [дана]. Паримије свештеномученикâ. 

Читање [из] Прича Соломонових: Спомен праведникâ с похвалама ... 

Читање [из] Прорштва Исаијиних: Тако говори Господ: Сви народи ... 

Читање [из] Премудрости Соломонових: Праведник ако и сконча ... 
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На Литији: стихире самогласне. Глас 1: 

постолски си прошао живот свој, блажени, мученичком 

жртвом запечатио љубав Господњу, истргнут бив из стада 

твога, и исмевањима лажне браће гонитељā, обојио си крвљу 

архијерејску одежду твоју, поставши раван древним 

свештеномученицима. Стога те молимо, излиј с неба на нас 

благослов светих молитава твојих, оче, свагда поштовани.        Глас 2: 

ако су красне стопе твоје, Платоне, како се украси живот твој, 

свети, и како благослови богоугодно живљење твоје! Јер у 

свему бив архијереј беспрекорни, службу своју крвљу мучеништва 

запечати, и љубљену ти Цркву, крвљу натопљену, веома си 

обрадовао страдањем својим. Зато те молимо: спомињи њу 

нападнуту, но увек побеђујућу злоначалникâ.                               Глас 3: 

ве муке и поруге мучитељā, свети оче Платоне, сматрао си за 

немоћне вале братомржње, остајући непоколебив у 

исповедању Вере праве; и учествујући до краја, у срамоћењу Христа, 

допунио си недостатке страдања Његовог на телу твоме. Зато нас 

удостоји, свештеномучениче славни, славе коју Владика благи дарује 

онима што радо подносе труд дневни виноградара.                    Глас 4: 

ведок и мученик верни јави се у служби Речи, а исто и крви 

твоје изливањем, поставши равночастан древним 

мученицима. Јер си знао да страдања садашња нису достојна, славе 

Божије која ће нам се јавити; без страха поднесе ругање гонитељā 

твојих, имајући пред очима својим Крст Христов, и Његово славно 

тридневно Васкрсење. Стога, свештеномучениче, моли Господа, да и 

ми у Њему јеванђелски заједничимо кроз свакодневно мучеништво 

савешћу.                                                                                    Слава ... глас 5: 

раведно си измерен од Господа, Платоне свети, тачно си по 

љубави к Њему одмерен, и нашао се јеси од злата топљеног 

драгоценији. Зато си јуначки пострадао јерарше мудри, сматрајући 

боље да страдаш у дому Православља, него да служиш заблуди 

гонитеља – на вечну пропаст душе. Стога те знајући псаламски стуб 

исповедања, смерно просимо твоје свете молитве пред Господом 

Човекољупцем.                                      И сада ... Богородичан, глас исти: 
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Блаженом Те зовемо Богородице Дјево ... 

 

На стиховње: стихире, глас 2. 

Подобан: Када Те с дрв(ет)а ... 

риста као Камен нашавши, Платоне свештени, поставио си 

темељ живота на вери Његовој, са свима светима, као мудри 

домоградитељ, и себе си, оче, усавршио у дом светли, где је 

устоличен сами Дух Свети. Отуд си Његовим надахнућем постао 

труба свегласна Православља. 

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

преподобни Твоји, обрадоваће се].*2 

ођа побожних Србаља јавио се јеси, преблажени оче Платоне, 

обукавши се у светлу одећу јерархије и узевши жезал 

пастирства, светитељу, привео си мноштво познању Христа и 

обогаћењу животом вјечним чијих се радости сада наслађујеш; 

спомени и нас који поштујемо радоснотворени свети спомен твој. 

Стих: Уста моја говориће премудрост, [и поука срца мога разум].*3 

латоне свети, ти си као Павле апостол крст Господњи узео на 

рамена своја, и на њега си приковао мисли своје, и њиме 

једино хвалио се јеси, те удео свој у наслеђу добио јеси, када си од 

мучитељā страшно пострадао. Стога те молимо с топлом љубављу: 

Научи нас да крсно волимо Господа Човекољупца.     Слава ... глас 4: 

ада и тебе Господ као апостола питаше: љубиш ли ме? ти си, 

блажени, дао одговор својом саможртвом свеспаљеницом. 

Одлично си напасао стадо народа твога богомудрим учењем и 

часношћу живљења; њему си као вечно завештање очинско оставио 

да ништа од љубави Божије није важније. Стога, светшеномучениче 

христодушни, даруј са неба твојим хвалитељима вечно горећу љубав 

ка Господу.                                              И сада ... Богородичан, глас исти:  

Погледај на молења ... 

                                                           
2* Пс. 131,9.  
3* Пс. 48,4.  
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Сада отпушташ ... Трисвето. 

Тропар, глас 8: 

 чаши Христовој сапричасниче и апостолима санаследниче, 

свештеномучениче Платоне, архипастиру Бања-лучки; река 

Врбас постаде река живота вечног, који сад наслеђујеш са паством 

твојом, што ради вере праве с тобом постарда. И сада, светитељу, с 

новомученицима, моли Христа Бога и Спаса свију: да спасе род наш 

Православни. 

 
НА ЈУТРЕЊУ. 

Сједален први, глас 1. 

[Подобан:] Гроб Твој, Спасе, ... 

обедио си светло победом мученика, зато се наслађујеш 

Дрветом живота, оче, не бојећи се друге смрти, свети. Стога се 

моли Архимученику Христу, да благодат обилну подари народу 

твоме који је сада у опасности. 

Слава ... и сада ... Богородичан. [Само]подобан: 

одила си телом Пребожестевног Логоса, Који је, Пречиста, 

обожио природу смртних, и вечно спасење дарује свима који 

Те славе као истинску Богородицу. Но, о! Владичице, не престај 

молећи се за оне који Те песмама славе. 

Сједален други, глас 3. 

[Подобан:] Красоти дјевства Тво(је)га ... 

еле си хаљине обукао, Платоне, јер си право исповедање 

Господа твога поднио пред злом и лажном браћом; зато је 

име твоје у Књигу живота уписано, сходно љубави Господа твојега, 

блажени; и постао си стуб Православне Србије, свагда се молећи за 

њу и народ твој.           Слава ... и сада ... Богородичан. [Само]подобан: 

ушу моју умртвљену страстима оживи, Свечиста, Дјево 

Пренепорочна, имајући Мајчинску слободу пред Сином 

Твојим. Јер Ти си Једина родила, изнад ума и разума, Логоса 

савечног Оцу и Духу, дарујући свагда свему свету живот нетљени и 

велику милост. 
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После Полијелеја, Сједален, глас 4. 

[Подобан:] Јавио си се данас ... 

ушу си своју положио за стадо твоје као пастир Христоугодни, 

славни Платоне Бања-лучки; и сада молиш се свагда Христу, да 

мир дарује стаду твоме. 

Слава ... и сада ... Богородичан. [Само]подобан: 

адуј се, огњени престоле Царев, и златна светиљко Божанске 

светлости, Која осветљујеш душе и разуме хвалитеља твојих, 

Свепрехвална. 

Степена гласа 4. антифон 1: Од младости моје ... 

Прокимен, глас 4: 

Свештеници Твоји, [Господе], обући ће се у правду; и Преподобни 

Твоји, обрадоваће се.*4  

Стих: Засађени у дому Господњем, [у двор(ов)има Бога нашега 

процв(ет)аће].*5 

Јеванђеље јутрења, 13. новембра (Св. Јована Златоустог). 

Псалам 50: Помилуј ме Боже ... 

Слава ... Молитвама јерарха Твојега ...  

И сада ... Молитвама Богородице ...  

[Стих:] Помилуј ме, Боже ... 

[Стихира] самогласна, глас 6: 

споведио си, Платоне, јуначки, пред тиранима Христово 

право исповедање, и поднео си пљувања и мучења Христа 

ради, те тако венац живота добио јеси, зато као детољубив молиш се 

Христу за нас. 

[Јектенија:] Спаси, Боже, народ Твој ... 

                                                           
4* Пс. 131,9.  
5* Пс. 91,14. 
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Канон Свештеномученикâ, чији је акростих [на грчком]: 

Платона архипастира Бање Луке певам А(танасије). 

Глас 4. 

Песма 1. Ирмос:*6 

Отворићу уста моја [и напуниће се Духа, и реч упутићу Царици 

Матери: празноваћу весело, и певаћу с радошћу Њена чудеса]. 

[Припев: Свети свештеномучениче Платонее, моли Бога за нас.] 

тешитељу, молим се: пошаљи светли зрак души мојој јадној да 

похвалим добро Платона светога, архипастира Бања-лучког, 

добро пострадалог задњих година. 

д детета заволе Исуса, свеблажени, обогатив се побожно 

Православљем од родитеља твојих богобојажљивих; зато у 

дворовима Господњим сада нађе као птица разумна, Платоне, 

одмор свој. 

пољашње знање додавши побожности добро си служио 

Цркву Христову, и свима си стигао да по Богу угодиш, 

Платоне богомудри првојерарше.                                        Богородичан:  

обеђене бише празне речи ритора, Богоневјесто Дјево; јер 

никако не могу схватити како се у утобу Твоју стани 

Пребожанствени, поставши човек ради човека. 

Песма 3. Ирмос: 

Певаче славе Твоје, [Богородице, живи благословени Изворе, 

сакупљене у скупу духовном духовно оснажи, и у Својој божанској 

слави венаца славе удостој]. 

еља божанских тајни угаси жељу земаљских ствари, у срцу 

твоме светитељу; зато си и изабрао, Платоне, подвиг 

девствености ради Христа, Жениха твога. 

обедивши побуне страсти, себе си, Платоне очистио као Богу 

посвећенога и као дом Христоначињен, зато се у теби настани 

Утешитељ – Цар свију. 

                                                           
6* Одавде па надаље дајемо Ирмосе Благовештенске Катавасије према преводу преп. Јустина 

Поповића (зборник „На богочовечанском путу“ стр. 312-313, издање: Манастир Ћелије код 

Ваљева, Београд 1980. год.) пошто у изворном тексту нису дати у целости, него само почетне речи. 
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оревновав животу светих, и сам си свето поживео, мудро се 

старајући о молитви и умиљењу и о свакој другој врлини; зато 

се, Платоне, с Христом сједини.                                             Богородичан: 

ењиво проходим живот свој, пошто на памет суд не узимам, 

нити страшну одлуку Божју, Свепречиста Богомати; стога ми 

даруј покајање и исправљење учињенога. 

Сједален, глас 5. 

[Подобан:] Савечнога Логоса ... 

аву христодушнога подражавајући, стадо твојих словесних 

оваца хранио јеси животним учењима, Платоне свети; и веру 

храбро исповедивши, мудри, пред злочинцима мучитељима, зато 

си сада увенчан славно од Господа Архимученика. 

Слава ... и сада ... Богородичан. [Само]подобан: 

ебе пристаниште и зид и прибежиште, и наду и покров и 

заштиту топлу, нашавши верни – Теби прибегавамо, 

вапијући усрдно и узвикујући верно: помилуј Богородице, нас који 

се у тебе уздамо, и избави од многих грехова. 

Песма 4. Ирмос: 

Који седи у слави [на престолу Божанства, Свебожанствени Исус, 

на облаку дође лаком у свој моћи Својој, и Он спасе оне што кличу: 

Слава, Христе, моћи Твојој]! 

вето помазање примио јеси, архијереју блажени, приносећи 

на жртву Господа – у Литургији за живот света, украшен 

анђелским живљењем, и молећи се срдачним умиљењем. 

а избавиш народ свој, од мрака заблуде, речима живоносним и 

својим животом поучавао си га, Платоне свети; и верни, 

имајући те живи образац, просвећиваху се, радо те слушајући. 

астиреначалниче Богомудри, Христос те показа добрим 

пастирем, видећи братољубље и доблест ти душе, чиме си 

утврдио стадо твоје колебано временским невољама.     Богородичан: 
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ебе ширу од небеса и Украситељку свега света, познајући, 

Дјево Мајко, сви Те радосно величамо и молимо Те: моли 

Господа да нас избави огња пакленог. 

Песма 5. Ирмос: 

Све се задиви [божанственој слави Твојој: јер Ти си, најчистија 

Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечнога Cинa: – 

свима што славе Тебе мир дарује]. 

остао си равнодостојан, свети, јерарха Саве и Василија; зато си 

народ свој љубљени довео до познања Божијег, служећи 

свима с љубављу, као верно обличје Христово. 

рзећи раздеобу љубио си јединство, свети; и њега 

остварујући с љубављу, све си у ред братство стављао 

богоданом ти разумношћу, гледајући првосаздано у Едему 

природно јединство свега. 

красио си, свети Платоне, храмове Божје у земљи својој, за 

славословљење Господа; но нарочито си као духовне цркве 

показао верна чеда твоја, својим учењем, првопастиру и мучениче 

душељубни.                                                                                 Богородичан: 

ма мога колебљивост Ти утврди, Свепречиста, Твојим моћним 

молитвама, дајући ми спомен стални Исуса Сладчајшега, који 

даје мир у души и порађа свако добро. 

Песма 6. Ирмос: 

Божанствени овај и свечастни, [празнујући празник Богоматере, 

ви богомудри, ходите, хвалу Јој пева.јмо, и од Ње рођенога Бога 

славимо]. 

свећијући се, светитељу, народ си твој освећивао, 

божанственим молитвама, и богоречима руководио ка 

наслеђу живота вечног, Платоне, Богомудри Учитељу. 

ржећи се светоотачке тачности, истински се отац, Платоне, 

показа у Епархији ти Бања-лучкој, старајући се о сиротој браћи 

својој, и све чинећи Господа ради. 

одећи путем Христоуказаним, постао си дивни проповедник 

Мира Божијег спасоносног, који се с више чистима даје од 

Миродавца Христа Господа.                                                   Богородичан: 
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емаљске бриге, Владичице, душу ми од Господа одвајају; зато 

те молим: одагнај их од мене и дај ми у срцу божанско 

умиљење. 

Кондак, глас 3: 

рква данас слави свога архипастира, Платона славног 

свештеномученикâ, и с њим мноштво дивних новомученикā, 

што за веру праву невино пострадаше и Царство Небеско вечно 

наследише. Тога ради славимо Христа Логоса, Предвечнога Бога и 

Спаса нашега.                                                                                            Икос:  

латно ти правило беше исповедање Христа, које раније 

апостоли исказаше, и тиме темељ вери твојој поставио јеси. 

Зато као достојан прими жезал пастирства, те на трпезу и воду 

живота децу твоју водио јеси; а када време дође, многе муке поднео 

јеси од лажних хришћана хрватоусташа; архијерејство твоје крвљу 

си упорфирио,*7 и сада предстојећи престолу Свете Тројице, Цркви 

и народу твоме постао јеси усрдни молитвеник ка Господу. 

Синаксар:*8 

Стихови: 

Платоне свети, сјединио се јеси збору свештеномученикā, 

као пастир изврсни Доброг Архипастира. 

вог дана 22. aприлa спомен вршимо светог и славног новог 

свештеномученика Платона, епископа Бања-лучког, свете 

Православне Цркве Српске; он мученички пострада за веру 

Христову од руку злодјеја хрватско-муслиманских усташа, заједно са 

многим хиљадама своје пастве и свештенослужитељā и безброј 

недужних православних Срба 22. априла 1941. године. 

И остало из Синаксара тога дана ... 

Молитвама светих Твојих, Христе Боже, помилуј и спаси нас. Амин. 

Песма 7. Ирмос: 

Не послужише [твари благочестиви место Створитељу, но 

претњу огњем презревши храбро, радоваху се певаху: 

Препрослављени Господе и Боже отаца, благословен си]! 

                                                           
7* уцрвенио / обагрио. 
8* у изворнику овде стоји још: (Саборник – Пролог). 
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туб свесветли био си стаду твоме, одводећи га са земље на 

небо, и убедио га да ходи по закону Христа, Којега си 

прославио животом чистим, архипастиру Бања-лучки. 

правдао си очекивања, свети, Цркве Христове Православне, 

ходећи по стопама чесних апостола и богоносних отаца 

јерарахā; и жезлом љубави утврдио си срца људи поколебаних. 

ивним речима описују ревност твоју, светитељу, младићи 

богожедни које си уздигао из пропадања, твојим старањем; и они 

проповедају, Платоне, дела твоја и братољубље душе твоје. Богородичан: 

удући непоправљив од окорелог греха, Пречиста Дјево, 

Богоневјесто, вапијем Ти; спаси ме, Мати Творца мога, дајући 

ми покајање и сузе топле да њима оперем зла дела своја. 

Песма 8. Ирмос: 

Младиће благочестиве [у пећи Изданак Богородичин спасо је: 

тада се показа лик Његов, а сад на делу Он земљу целу подиже да 

пева Теби, Господа славите дела, и преузносите у све векове]. 

естита старост твоја, Платоне блажени, чашћу се украси 

страдањем за Христа, и тако ти поста светла икона Божија, од 

Кога увенчан светло био јеси, и санаследник постаде вечни 

божанских Свештеномученикā. 

ринео си себе на жртву свештени принос и разумно 

свеплодије Богу, Платоне, држећи се тачности вере 

Православне, и њу си исповедио пред гонитељима, као јагње 

Господње незлобиво; зато сада почиваш с Јагњетом Вечним. 

кверне руке безбожних усташа зграбише те из стада као 

библијског великог предводника, Блажени; мислећи зли 

несрећници да тако „службу приносе Богу“. Који крв твоју 

проливену прими као жртву миомирну.                           Богородичан: 

ада, Мајко, Син Твој опет дође, да суди праведно свој земљи, 

тада не заборави мене грешнога, него Га моли да ми дарује 

опроштај мојих грехова, које учиних и чиним, грешни, не узимајући 

на ум суд последњи. 
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Песма 9. Ирмос: 

Свак на земљи рођени [да ликује духом осветљаван, да празнује 

бестелесних умова природа, штујући светковину свештену Богоматере, 

и да кличе: Радуј се, Свеблажена Богородице Чиста, Вечна Дјево]! 

нђео Божији показао се јеси у Битољу и Бањој Луци, док си 

још у телу своме живео, Платоне сведивни мучениче; и сада с 

висине старајући се о стаду твоме и деци твојој, Христу предстојећи 

моли се, да нас спасе Крстом и Васкрсењем. 

редстој заувек као поборник и посредник за твоју отаџбину, 

Платоне свештени и христољубљени; даруј нам мир 

молитвама твојим, да заповести Божије држећи верно, Царство 

небеско наследимо, и Христа Богочовека угледамо. 

ао зрео плод с њиве Господње сабран си у Христову житницу, 

многим мукама и страдањем, Платоне достоблажени; но сада 

имајући радост вечну, спомињи нас децу твоју, и благодат нам излиј, 

оче детољубиви.                                                                         Богородичан: 

арице Небеска, Свечиста, народ Српски православни 

благослови и грехова опроштење моли од Господа, 

Милостива; за самолитвеникâ имајући Платона свештеномученикâ, 

архипастирâ Бања-лучког, чији спомен данас славимо. 

Ексапостилар, глас 2. 

[Подобан:] Са ученицима пођимо ... 

тена тврда вере и исповедања, јавио се јеси, Платоне 

свеславни, предстојатељу Бање Луке, славо и похвално 

мученикā, сјајноћо светих епископа; ти си у последње дане ове много 

пострадао од лажне браће; зато руке пружај ка Господу за Србију 

твоју отаџбину.                                             [Слава ... и сада ... Богородичан.] 

На „Хвалите ...“ стихире [на 4], глас 1. 

Подобан: Небеских чинова ... 

ркво Христова, радосно празнуј, јер имаш Платона у лику 

светих, пастирā Срба православних, и заједничарā мученикā, 

топлог молитвеникâ пред Богом, за стадо своје које љубљаше. 
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иромашне си љубио као Господа, и сирочади био си старатељ; 

храмове дивне дизао си и освећивао Владици Човекољупцу; 

душе пак верних љубвеобилно ка Православљу приводио јеси. 

равославља си очувао божанске и свете догмате, и њих си, 

Платоне свештени, пред гонитељима проповедао, поставши 

тако сведок-мученик, и Царство Христово наследивши, крвљу својом 

коју си пролио. 

рвомученика Стефана, Оче, добро си подражавао, ближњега 

си љубио – слику Христову; али си од злобраће, обучених у 

вучију одећу лажне побожности, многе муке и смрт за Христа 

поднео, Платоне, похвало Бања-лучка.                             Слава ... глас 8: 

рхитектонском мудрошћу Духа душе своје дом изградио јеси 

сав се испунивши благодаћу Божијом, Платоне, достојни 

славе и хвале; и ходивши путем древних светих, добровољно си 

понео крст мучеништва, саобразан поставши посјеченима, за љубав 

Јагњета закланога, Чијег сјајног лица виђења удостој и нас 

молитвама твојим, као отац детељубив и Христу близак.        

И сада ... Богородичан, глас исти:  

Владичице, прими ... 

Величање: 

раброст апостолску подражавши, свети Платоне Бања-лучки, 

јерарше и страстотерпче Христов, кроз мучеништво од злих 

усташа, народу твоме велики молитвеник пред Господом постао 

јеси. 

Стихови: 

Православљем утврди све Српске земље, 

свештеномучениче Платоне Бања-лучки. 

Састављена би, с Богом Светим, ова Служба, 

у Светом манастиру Симонопетри у Светој Гори,  

фебруара 23. лета Господњег 1999. 

Потпис (својеручни, на грчком): 

Јером. Атанасије, 

химнограф Свете Христове Велике Цркве. 

[Превод, препев, негде допев имењака Еп. Ата(насија)] 
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Приложeніе:*9  

Мцcа ґпрjлліа, въ к7в-й дeнь. 

Пaмzть С™aгw н0вагw сщ7енном§ника платHна,  
є3пcкпа банz-лyчкагw. 

Тропaрь, глaсъ }: 

ъ чaшэ хrт0вэ сопричaстниче * и3 ґпcлwмъ сонаслёдниче, * 
сщ7енном§ниче платHне, ґрхіпaстырю банz-лyчкій: * рэкA врбaсъ 

бhсть рэкA жи1зни вёчныz, * ю4же нhнэ наслёдуеши съ пaствою твоeю, 
* прaвыz вёры рaди съ тоб0ю пострадaвшею. * и3 нhнэ, с™и1телю, со 
новом§ники, * моли2 хrтA бGа и3 сп7са всёхъ: * сп7сти2 р0дъ нaшъ 
правослaвный. 

Кондaкъ, глaсъ G: 

Rковь днeсь слaвитъ своего2 ґрхіпaстырz, * платHна, слaвнаго 
сщ7енном§ника: * и3 съ ни1мъ мн0жество ди1вныхъ новом§никwвъ, * 

за вёру прaву(ю) неви1ннw пострадaвшихъ, * и3 цrтво нбcное вёчнw*10 

наслёдовавшихъ. * сегw2 рaди слaвимъ хrтA сл0ва, * пре[д]вёчнаго бGа, и3 
сп7са нaшего. 

 

                                                           
9* додајемо овде наш превод тропарâ и кондакâ свешт.муч. Платону на црквено-словенски језик, 

који смо углавном урадили 16. маја 2010. г. са каснијим ситнијим изменама. 
10* или: во вёки. 
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МЕСЕЦА АПРИЛА, У 22. ДАН. 

СЛУЖБА 2. СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ ПЛАТОНУ (ЈОВАНОВИЋУ), 

ЕПИСКОПУ БАЊА-ЛУЧКОМ.*11 

НА ВЕЛИКОЈ ВЕЧЕРЊИ. 

Певамо: Блажен (је) човек ... 

На Господе, завапих ... стихире, глас 1. 

Подобан: Свехвални мученици ... 

рновиту стазу твога честитога живота, окропила је мученичка 

крв твоја, свештеномучениче Платоне, али је душа твоја 

Богомудра процветала као цвет Небески у Царству Христовом, Коме 

си принео самога себе као благопријатну жртву. Зато што си стекао 

слободу пред Господом, молимо те, да се молиш за нас, да се спасу 

грешне душе наше. 

мајући пламену веру, као апостол Петар, и истинољубивост у 

срцу, као апостол Павле, ти си због тога, свети Платоне, многе 

горке шибе претрпео у своме животу. Али твоја љубав према Богу и 

Србскоме роду, давала ти је снаге да само право ходиш, гледајући 

крај пута, на коме те је чекао твој љубљени женик, Господ Христос. 

Њега моли, да и на нас погледа Својим милостивим оком, и да нас 

уведе у Царство Своје. 

и не беше као онај саможиви свештеник из Еванђеља, нити 

као Левит, већ као милосрдни Самарјанин, помажући све 

болне и рањене, немоћне и остављене, када Србија беше у тешком 

рату, пишући тако златним словима по књизи свога живота, 

милосрдни мучениче Платоне. Не заборави ни нас, који се сећамо 

твоје светле успомене, већ нам помози да залечимо све ране 

рањених душа наших.                                                            Слава ... глас 4:  

                                                           
11* приређено према уступљеном нам тексту аутора службе г. Мирка И. Нанића, из Шида.  
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тојећи као чврста стена и светионик Православља према 

јеретичким римљанима, непоколебљиво си сведочио истину 

Христовог Еванђеља и храбро бранио Цркву Његову од иноверних. 

Та твоја вера толико их разјари, да они, не гледајући твоје велико 

црквено достојанство, послаше своје џелате да те муче и убију. Али 

тебе Бог прослави на Небесима, а њих посрами за сво време и сву 

вечност. Зато те молимо, мучениче Платоне, измоли милост од 

Господа и за нас, молитвенике твоје. 

И сада ... Богородичан догматик, глас исти: 

Богоотац пророк Давид ... 

Вход са кадионицом. Прокимен дана.  

Паримије [свештено]мученикâ. 

На Литији: стихира храма, и светога Платона, глас 2: 

ека се радују Небо и Земља, нека те сва твар, и сва бића славе 

данас, свети Платоне, јер си Бога волео, Богу служио, и за Бога 

страдао, и Бог те је прославио на Небесима. Исповедајући истиниту 

Веру и истинитог Бога, ниси се уплашио непријатеља Божијих, него 

си храбро и достојанствено исповедио име Христово, крв своју 

проливши за Њега. Зато те и молимо да се молиш Господу за нас. 

епрестано исповедајући Васкрслог Господа, све више си се пењао 

лествицом спасења, свети владико Платоне, испуњавајући душу 

благодаћу Божијом. А када Господу би угодно, удостоји те и венца 

мучеништва, и ти као муња душом узлете са Земље на Небо, где те 

дочекаше безброј Ангелā и Архангелā, и Сам Господ на Престолу 

Славе. Њега моли, да се смилује на све нас.                             Слава ... глас 6:  

ао архијереј, данас предстојиш на Небесима Врховном 

Архијереју, и цело Небо се радује теби, свети мучениче 

Платоне, сверадосно прослављајући твоју светлу успомену. И ми на 

Земљи, Вишњом силом призвани, трепетно и са љубављу 

савршавамо Божанску службу теби, свети владико, светлом изданку 

Србскога рода, са надом да ћеш умолити Господа да нам опрости 

грехе наше, и да ће нас спасити.        

И сада ... Богородичан, глас исти: 
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ати Небеске доброте и милосрђа, Твоје Свето Име са 

великом надом призивамо, јер си Ти, чистија од Неба и 

Светлија од Сунца, у Себи носила Онога Који Небо носи, Господа 

нашег Исуса Христа, и због тога си узишла изнад достојанства 

Херувима и Серафима, пред сам престо Пресвете Тројице, и стекла 

слободу да спасаваш све који Те за спасење моле, Свемилостива 

Богородице. 

На стиховње: стихире, глас 4: 

е могавши да гледају светлост Божију која је зрачила из Вере 

коју си проповедао, омрачени духом злобе, римски 

поданици, уместо да приђу и поклоне се тој светлости, као 

крвожедни вуци кидисаше на тебе, свети Платоне, желећи да је 

угасе. Али њихов мрак још мрачнији постаде, а твоја душа засија 

Христом на Небесима још јаче, да се никада не угаси. 

Стих: Праведник ће као палма процветати, као кедар на Ливану 

ће се умножити.*12 

и си као пастир добри богомудро напасао стадо које ти је Бог 

подарио, угледајући се на Пастиреначелника Христа, храбро 

ходећи напред са пастирском палицом, чувајући од злих вукова 

сваку поверену ти душу, и на крају си положио и живот свој за стадо 

своје, свештеномучениче Платоне. 

Стих: Они који су насађени у дому Господњем, процветаће у 

двору Бога нашега.*13 

ако су те са сумњом прихватили за епископа, Бања-лучки Срби 

убрзо схватише да су доброг пастира добили, који им добро 

жели, и чува их од свакога зла које се надвило над њима, јер си их ти 

сигурном руком водио као Царству Небеском, у коме нема ни туге ни 

уздисаја, него радост бесконачна.           Слава ... глас исти. Самогласан: 

најући да је Бог изнад свега, и да Он неће оставити никога ко 

се узда у Њега, ти си, мучениче Платоне, храбро исповедио 

Веру Православну, и остао са својим народом, знајући да те слуге 

сатанине неће поштедети. Подражавајући своме Милосрдном 

Господу, и ти си својим џелатима опростио, молећи Бога да им не 

упише у грех мучење твоје, јер заиста нису знали шта раде. 
                                                           
12* Пс. 91,13. 
13* Пс. 91,14. 
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И сада ... Богородичан, глас исти: 

ада настаде пуноћа времена, Бог Који је Света Тројица, изабра 

Тебе, Пречиста, и силом Духа Светога, Слово Божије се усели 

у Тебе, да би сјединило Божанску и људску природу, и спасило све 

народе и племена од ропства греху, смрти и ђаволу. Стога и ми, 

мада недостојни, величамо Тебе, Пресвета Богородице, и славимо 

Твоје чудесно рођење Спаситеља света. 

Сада отпушташ … Трисвето ... Оче наш ... 

Тропар, глас 3: 

убећи Господа од младости своје, Његовим стопама си 

храбро ходио, обукавши монашку ризу спасења. Видећи 

твоју љубав према напаћеном Србском народу, Господ ти даде 

архијерејско жезло да мудро напасаш стадо Његово. А због верности 

Господу Христу и Вери Православној, слуге сатанине те бездушно 

мучише и убише, али те Господ величанствено прослави на 

Небесима, свештеномучениче Платоне.                                      [Двапут.]  

И: Богородице Дјево ... [Једанпут.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ... тропар светога, двапут. 

Слава ... и сада ... Богородичан. 

По читању 1. катизме: седален, глас 3. 

Подобан: Божанске вере ... 

ного си пута страдао за истину, јер твоје срце љубљаше 

правду, многе си поруге и од најближих поднео, али те је 

Господ крепио, мудро те водећи путем спасења. Прешавши 

мученичком стазом из времена у вечност, Господ те је наградио 

неисказаним рајским красотама, и непрестаним гледањем лица 

Његовог.                                                                                               [Двапут.]                  

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

 небо и земља се клањају Твојој Светој Тајни, са трепетом 

изговарајући Твоје Свето Име, Пресвета Богородице, 

кличући: Нека је благословен Бог Који се кроз Тебе сјединио са нама, 

и нека си благословена Ти, Мајко Света, Која си од Архангела 

смерно примила благовест о рођењу Сина Божијег. 
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По читању 2. катизме: седален, глас 4. 

Подобан: Јавио си се данас ... 

 твој свети и светли лик краси Цркву Христову, и душа твоја 

света, крвљу мученичком убељена, као ниска бисера краси 

сабор мученикā, и теби благодат Духа Светога даје слободу да се 

молиш за све оне који те са љубављу и скрушеним срцем у помоћ 

призивају, свештеномучениче Платоне.                                      [Двапут.] 

Слава ... и сада .... Богородичан, глас исти: 

ако да се не дивимо Теби, ми земнородни, када Те цело Небо 

слави и велича, како да Ти не кличемо архангелски, када Те је 

и Сам Бог прославио, Пресвета Владичице Марија, како да Ти не 

певамо радосним срцем: Радуј се, Царице Небеска, јер Тобом 

поново постадосмо синови Божији! 

После Полијелеја: Величање: 

еличамо те свештеномучениче, Платоне, и поштујемо свету 

успомену твоју; јер ти се молиш за нас, Христу Богу нашему. 

Изабрани псал(а)м: 

лушајте ово, сви народи, чујте, сви становници васељене.*14 

Моја уста говориће мудрост, а мисао мога срца памет.*15 

Ходите, децо, послушајте мене, научићу вас страху Господњем.*16 

Објавих правду на великом сабору,*17 казах Твоју истину и Твоје 

спасење.*18 Казиваћу Твоје име браћи својој, усред сабора појаћу 

Те.*19 Да чујем глас Твоје хвале и испричам сва чудеса Твоја.*20 

Господе, заволех величанственост лепоте Твога дома и место где 

Твоја слава станује.*21 Омрзох друштво опаких, и са безбожницима 

да не седнем.*22 Јер ја сачувах путеве Господње и не одметнух се од 

свога Бога.*23 Уста праведникова говоре мудрост и његов језик 

                                                           
14* Пс. 41,2. 
15* Пс. 48,4.  
16* Пс. 33,12. 
17* Пс. 39,10а. 
18* Пс. 39,11б. 
19* Пс. 21,23. 
20* Пс. 25,7. 
21* Пс. 25,8. 
22* Пс. 25,5. 
23* Пс. 17,22. 
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казиваће правду.*24 Правда његова пребива на век векова.*25 Блажени 

су који живе у Твоме дому, хвалиће Те у све векове векова.*26  

Слава ... и сада ... 

Алилуја, алулуја, алилуја. Слава Теби, Боже! [Три пута.] 

По Полијелеју: седален, глас 8: 

апојивши се истинске Вере Христове, Вере Православне, у 

Богочежњивој Русији, твоја света душа је само за Истином 

ходила, и храбро ушавши у море живота, вођен тихим ветром Духа 

Светога, све си таласе сигурно пребродио, и када си постављен пред 

највећи испит, ти си мужевно исповедио Име Христово. После 

тешког мучења, за Господа си и пострадао, посрамивши злога 

ђавола. Зато ми данас са радошћу кличемо: Радуј се свети Платоне, 

исповедниче Православља.                                                             [Двапут.] 

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

воја милост и доброта, Твоје мајчинско срце шире од Небеса, 

залог су нашега спасења, јер Ти добро знаш немоћи наше, 

али знаш и веру и љубав нашу према Теби, и непрестано молиш 

Сина Твога и Бога нашега, да  нас не осуди по безакоњима нашим, 

него да се смилује на нас, због Твога милосрдног заступништва, 

Свемилостива Мајко Божија. 

Онда Степена: 1. антифон, 4. гласа. 

Прокимен, глас 7:  

Часна је пред Господом смрт светих Његових.*27 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?*28 

Све што дише нека хвали Господа ... 

Еванђеље од Матеја, зачало 36. 
                                                           
24* Пс. 36,30. 
25* Пс. 110,3; 111,3; 111,9. 
26* Пс. 83,5. 
27* Пс. 115,6. 
28* Пс. 115,3. 
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По 50-том псалму: стихира, глас 6: 

луге мрака увек по мраку зло чине, и као што су твога Господа 

ноћу ухватили и осудили, тако су и тебе, свети Платоне, по 

ноћи одвели у мучење и смрт, али као што је и Господ Христос 

васкрсао из мртвих, и ти си, иако ти тело остаде у гробу, душом 

васкрсао за живот Вечни, а твоји мучитељи су и телом, али и душом 

умрли, и у пакао вечни отишли. Јер твоја мученичка смрт, победа 

над смрћу беше, и њоме си слободно ушао на врата Неба, поставши 

грађанин Царства Небеског. 

Канон свештеномученику, глас 2. 

Песма 1. Ирмос: 

Ходите људи, певајмо песму Христу Богу, Који је раздвојио море и 

водио људе које изведе из египатског ропства, јер се прослави. 

ик Божији си верно обновио у себи, просијавши Духом 

Светим, и постао си садруг Анђелā, са којима непрестано 

гледаш лице Божије и са њима појеш Трисвету песму: Свет, Свет, 

Свет си Боже, пуни су Небо и Земља славе Твоје. 

творивши широм срце своје за благодат Духа Светога, пустио 

си да Сам Господ руководи твојим животом, потпуно се 

предавши Његовој светој вољи. Зато си радосно прихватио и мучење 

за Њега, знајући да се само кроз крсну смрт стиже до победоносног 

васкрсења, свети Платоне. 

и процвета као цвет Небески, из кога нам замириса 

миомирис благодати, којом напајамо наша ожеднела срца, и 

будимо из уснулости заспале душе наше, приводећи их извору 

бесмртности.                                                                               Богородичан: 

ако би познали Бога да није Тебе, како би знали да нас Он 

толико воли, Пресвета Владичице, јер се кроз Тебе родио за 

нас, страдао за нас, понео све боли и немоћи наше, и Својим 

васкрсењем васкрсао и нас из вечне смрти, разоривши смрт и 

победивши ђавола.                                                   Катавасија: По Уставу. 

Песма 3. Ирмос: 

Утврди нашу веру у Тебе, Господе, Који си Крстом умртвио грех, 

и страх Твој усади у нас, који Те песмама прослављамо. 
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емно сиромаштво те је одвело ка Богу у Богословију, али си се 

тим сиромаштвом обогатио благом које мољац не једе и рђа 

не нагриза, нити лопов краде, и тим благом, духовним, постао си 

вечни становник Царства Небеског, свети Платоне. 

амрзивши свет и свукавши световну одежду, а обукавши 

монашку, сахранио си старог човека и обукаво се у новог, који 

као чедна невеста стајаше пред својим жеником, чекајући позив да 

уђеш са Њим у брачне одаје Царства Његовог, анђелолики Платоне. 

ог те је Својим промислом одвео у Православну Русију да 

ризницу твоје чисте душе напуниш истинским православним 

учењем, и ти си вино Божије премудрости занавек улио у себе, 

непоколебљиво исповедајући откривену Божију истину о Тројичном 

Богу и људском спасењу, исповедниче Платоне.              Богородичан: 

з најдубљег пакла наших грехова избавио нас је Син Божији, 

Који је у времену постао и Син човечији, кроз Тебе, Пречиста 

Дјево, и унизио Своје Божанство до крсне смрти, да би нас уздигао 

пале: Зато Те величамо као Најсветију Мајку Божију. 

Седален, глас 1: 

лагословио је Господ живот твој, водећи те Својом моћном 

руком кроз многе невоље, желећи да очврснеш као стена, на 

којој ће Он назидати славу Своју, и уздићи те изван времена, да те се 

сећају будући нараштаји, као онога кога је Бог прославио на 

Небесима. Зато те молимо, свети Платоне, помоли се Богу за нас 

грешне.                                                                                                 [Двапут.]                    

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 

ваки нараштај Те слави са умиљењем и сви народи Те величају 

са љубављу, гледајући у Теби најсигурнију Заштиту и Покров, 

и највећу Наду, да ћеш им измолити опроштај грехова и неисказану 

милост од Сина Твога и Бога нашега, Свемилостива Богородице. 

Песма 4. Ирмос: 

Сазнавши за славно провиђење Твоје, прославио сам Твоју 

неисказану силу, човекољупче Господе. 
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зраставши из дубоко православног и честитог корена твојих 

родитеља, ти си, свети Платоне, као несаломиви камен 

херцеговачки, одакле твоје племе беше, увек одважно стајао против 

лицемерја и лажи овога света. И мада си због тога многе горке 

животне чаше испио, увек си у Богу тражио заштиту и у Њега 

полагао сву наду. 

ако су те ветрови живота сурово ломили, ти си, као смерни и 

непоколебљиви путник Цркве Христове, лађе спасења, 

узрастао из благодати у благодат, знајући да зло, иако долази кроз 

људе, ипак од ђавола потиче, и против њега си усмерио своју борбу, 

имајући уза се силу Крста Господњег и Веру Православну. 

удући да беше у анђеоски образ обучен, Господ те је удостојио 

и да као Анђео Небески предстојиш светом жртвенику, и да 

приносиш Вечну жртву Христову за спас рода људскога, и ти си 

трепетно и са страхом то и чинио, хранећи Телом и Крвљу 

Господњом стадо словесно, које ти је Бог подарио.          Богородичан:  

едина си се Ти од милијарди жена, удостојила да постанеш 

стан Божији, једину је Тебе, Пресвета Богородице, Бог изабрао 

да послужиш Тајни која је од пре векова, и Ти си смерно, као 

голубица Господња, Архангелу изрекла најлепше речи Неба и 

Земље: Ево Слушкиње Господње! 

Песма 5. Ирмос: 

Даваоче светлости и Творче векова, Господе, води нас светлошћу 

заповести Твојих, јер сем Тебе другог Бога не знамо. 

ав си се ставио у службу Богу и роду, земно богатство 

презревши, бивајући дубоко свестан да те је Господ повео 

уском стазом, на којој ће остајати твоји крвави трагови, од падова и 

удараца непријатељā, али си и знао да је на крају пута златна капија 

на којој стоји Он Сам, Господ Христос, да прими твоју душу на Своје 

свете руке, мучениче Платоне. 

оспод ти је подарио пламену веру као апостолу Петру, и ти си, 

као и он, много пута горко плакао због своје брзине и 

плаховитости, али си зато непоклебљиво, до мученичке смрти, баш 

као и апостол Петар, остао веран Господу Христу, Који те је 

прославио на Небесима. 
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удући високог духовног образовања, био си и духовни учитељ 

деци, и старешина манастира, и све друге службе си прихватао 

са покорношћу, јер си знао да на сваком месту служиш Господу, без 

чијег промисла ништа не бива, свети Платоне.                   Богородичан: 

ар је могао Архангел Гаврило да донесе благовест смернијој и 

узвишенијој Девојци под овим небом, јер и он се зачудио када 

Те је угледао, Пречиста Дјево Марија, мислећи да пред њим стоји 

Небеско биће, а не земнородно. А Ти си, Преблагословена, његове 

речи о Богооваплоћењу, тихо сместила у срце Своје, испод кога си 

чудесно зачела Спаситеља света. 

Песма 6. Ирмос: 

Ваљајући се у бездну грехова, призивам неизмерни бездан Твоје 

милости: Од пропадљивости ме изведи, Боже. 

и би сличан праведноме Јову, јер и ти си као и он, одважно 

трпио сва демонска кушања, благодарећи Богу за све. И Бог 

те је прославио на Небесима, дарујући ти блаженство које се речима 

не може исказати, и вечни покој души твојој, свети Платоне. 

ивећи у бурном времену, ти, иако монах беше, много пута си 

морао да ради општег добра уђеш у борбу за истину, чврсто 

стојећи у одбрани Цркве и Вере Православне. Твоја храброст и 

љубав ка Богу су ти давали снагу да неустрашиво устајеш на свако 

зло, свети Платоне. 

ада лукави покуша да јеретичким Латинима пода већа верска 

права него Православним Србима у држави коју су Срби 

својом крвљу изградили, ти се диже као пламени Арханђел у 

одбрану Православља. У „Крвавој литији“ која је у Београду бранила 

част Србског Православља, ти беше међу првима, и беше бијен од 

жандарā, радујући се што за Христа крв лијеш, исповедниче 

Платоне.                                                                                       Богородичан: 

акрили нас крилима Твога милосрђа, Мајко Божија, и као 

што птица скупља под себе своје 'тиће, и Ти нас, Сведобра, 

окупи око Себе, и Својим светим молитвама помози да се очистимо 

од сваке нечистоће, како би Те вечно прослављали и овде на Земљи, 

а и на Небу, у Царству Божијем, које нека задобијемо 

заступништвом Твојим, Преблагословена Дјево. 
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Кондак, глас 4: 

осио си у својој души чистоту Православља, коју ти дадоше 

твоји смерни родитељи, и многе си душе научио да истинито 

исповедају Бога, трудећи се неуморно на њиви Господњој. И када 

храбро преплива олујно море свога живота, ти мученички храбро 

пострада за Истинитог Бога и Веру Православну, задобивши 

неувели венац мучеништва од Господа Христа, новомучениче 

Платоне.                                                                                                      Икос:  

адујмо се и веселимо се, ми, који смо достојни само плача 

покајног, јер Господ данас милостиво гледа на нас, због светлог 

заступника нашег Небеског, светог владике Платона, који данас 

смело стоји пред Праведним Судијом, и моли Га да се смилује на 

нас, и да нам опрости сва безакоња наша. Због свога мученичког 

подвига, Господ га је прославио на Небесима, подаривши му место 

светлог покоја, одакле созерцава неисказано величанство Божије, и 

са свима Светима и Небеским Силама непрестано слави Пресвету 

Тројицу, Којој и ми, путници земаљски, узносимо славу, што је тако 

дивно прославила Свете Своје. 

Песма 7. Ирмос: 

Премудра деца не послужише златном телету, и сâма у огањ 

уђоше, и богове њихове исмејаше, усред пламена закликташе, и 

ороси их Анђео: Услишена је већ молитва уста ваших. 

ивши предан вољи Духа Светога, ти си, свети Платоне, све од 

Њега примао са благодарношћу. Када те изабраше за 

Охридског епископа, ти смерно приклони пред Господом главу, и 

ускликну: Благословен си Боже Отаца наших. 

воја света ревност и правдољубивост нагнала те је да пламено 

загрмиш против многих зала која се дешаваше у твојој 

епархији, због чега се многи побунише против тебе. А ти си само 

гледао у Господа, молећи Га да Он буде свима Судија и Избавитељ, 

појући: Благословен си Боже Отаца наших. 

ог ти је подарио бисер свете храбрости, који је непрестано 

сијао у твојој души, јер ти си говорио да истински Хришћанин 

мора увек да буде одважан и да се никога не боји, сем Свемогућег 

Бога, Коме и Небо и Земља кличе: Благословен си Боже Отаца 

наших.                                                                                          Богородичан: 
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творићемо своја недостојна уста, и са страхом, али и надом, 

узвеличаћемо Тебе, Пречиста Дјево, Предстатељницу и 

Помоћницу нашу у свим невољама, кличући: Благословена си Ти, 

Која си Мајка Божија постала. 

Песма 8. Ирмос: 

Бога Који је сишао јеврејским младићима у ужарену пећ, и 

пламен у росу претворио, опевајте дела као Господа, и преузносите 

у све векове. 

ремудри Створитељ Својим промислом те доведе у Бања-луку 

за епископа, да храбро напасаш стадо Његово у тешка и 

смутна времена. И мада се стадо мало узнемири од новог пастира, 

када увиде да из тебе извире љубав и правда Божија, закликташе: Да 

благосиља сва твар Господа и преузноси у све векове. 

епријатељ људског спасења не могавши више да трпи поразе 

од тебе, помоћу злих слугу својих, изведе те једне ноћи из 

дома Божијег, да попијеш последњу чашу искушења кроз само Богу 

знане муке и патње, а ти си и тада, свети владико Платоне, у часу 

саме смрти, победоносно појао: Да благосиља сва твар Господа и 

преузноси у све векове. 

воја мученичка крв која је натопила западне Србске земље, 

породи наду и одважност међу уплашеним народом 

Србским, јер многи и многи охрабрени твојим подвигом, свети 

Платоне, пођоше без страха у мученичку смрт за Свету Веру 

Православну, певајући: Да благосиља сва твар Господа и преузноси 

у све векове.                                                                                 Богородичан: 

и си неисцрпна Ризница милосрђа и љубави, Пресвета 

Богородице, јер нема човека коме ниси помогла, ако је само и 

изговорио Твоје Свето Име, и зато због Тебе сви радосно кличемо: 

Да благосиља сва твар Господа и преузноси у све векове. 

Песма 9. Ирмос: 

Бога Слово од Бога Оца, Који је неизреченом мудрошћу дошао да 

обнови Адама, који је кушајући [забрањен плод] пао у пропадљивост, 

и Који је неизречено оваплоћен од Свете Дјеве, нас ради, верни 

сложно у песмама величајмо. 
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ао што си ти прославио Господа на Земљи, и Он је тебе, 

мучениче Платоне, прославио на Небесима, увенчавши те 

венцем победе, и настанивши те у насељима праведникā. Зато те 

молимо, свети владико, сети се и нас који још битку животну 

водимо, да се и ми удостојимо Царства Небеског.  

иван је Бог у Светима Својим, диван је Бог и у теби, 

свештеномучениче Платоне, јер је Крстоносном народу 

Србском подарио још једног молитвеника за грехе његове, јер и ти са 

свима Светим Србима непрестано молиш Господа да нас спасе, и 

уведе у Царство Своје. 

и си, мучениче Платоне, својим страдањем за Господа Христа, 

и пре Страшнога Суда, стао Богу са десне стране, да вечно 

гледаш лепоту лица Његовог, и да се наслађујеш неисказаним 

блаженством славе Његове. Не заборави ни нас грешне, који са 

љубављу и надом прослављамо свето име твоје, већ се помоли Господу 

да и нас удостоји барем мрвица са Свете Трпезе Његове.  Богородичан: 

елича душа наша Господа што нам је подарио Тебе, 

Преблагословена Богородице, као Моћну Заступницу нашу, 

Која неуморно тајанствено ходиш по Земљи и посећујеш болне и 

напуштене, убоге и сиромашне, и све нас, који у немоћи ка Теби 

руке дижемо, дарујући нам утеху и снагу да не клонемо духом, већ 

да се надамо да ће нас Господ спасити Твојим молитвама, 

Свемилостива Богородице.                                                            

Светилен: 

и си узрастао у меру раста висине Христове, и осветлио своју 

душу Његовом благодаћу, засијавши као звезда Даница на 

Небу Цркве Божије, поставши путоказ свима нама који још морем 

живота пловимо, да угледавши се на твој светли подвиг, не бежимо 

од видљивих и невидљивих непријатељā, него да се храбро боримо 

против њих, имајући тебе за силног помоћника, мучениче Платоне. 

Слава ... и сада ... Богородичан: 
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дагнај од нас греховну таму, светлошћу неприступном којом 

си обасјана, Пресветла Владичице, и исцели нас од свих 

страсти, којим смо поробљени, како би и ми, милошћу Твојом, 

постали синови светлости, и наследници Царства Божијег, 

Свепречиста Мајко Божија. 

На Хвалите ... стихире, глас 4: 

д Неба до Земље чује се тихо брујање песама духовних. То 

Небеса Земљи шаљу благослов, зато што на њој победи ђавола 

и увенча се венцем мучеништва, свети Платон, коме се данас сви на 

Небу клањају и песмама га величају. Узнесимо се и ми молитвом на 

Небо и додајмо нашу лепту у славу светитељâ, кога Бог дивно 

прослави међу Светима Својим. 

огу ли наша муцава уста да ти испевају достојну песму хвале, 

ако нам не дође помоћ свише, јер тебе достојно могу да 

опевају само Анђели са којима ти сада пребиваш у Царству 

Христовом, па те зато ми архангелским гласом и величамо: Радуј се, 

мучениче Платоне, похвало рода Србскога. 

ви свети Србски мученици, на челу са светим кнезом Лазаром, 

данас ликују на Небу, јер се прославља светла успомена 

исповедника Вере Православне, мученика Платона, који је 

угледајући се на своје свете претке изабрао Царство Небеско, 

одбацивши пролазно земаљско, и који сада смело предстоји пред 

Господом, и моли се за душе наше.                              

Слава ... глас исти: 

анас велики архијереј Србски, свети Сава, поносно изводи пред 

Господа Христа новог победоносца свога рода, 

свештеномученикâ Платона, коме Сам Господ даје Свој благослов. 

Запевајмо и ми, на Земљи, песму радосницу, и узвеличајмо 

новојављеног светитеља Божијег, знајући да се он моли за нас, и када 

се ми не молимо њему, јер је стекао љубав Божију, која хоће да си 

сви људи спасу.                                      

И сада ... Богородичан, глас исти: 
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адо безнадежних и Утехо ожалошћених, Похвало рода 

људскога, Царице Небеса и Земље, Тобом се десило највеће 

чудо у свим световима: Величанствени Бог Отац, послао је Сина 

Свога Духом Светим да се зачне у Теби и постане човек, Богочовек, 

Који ће палог човека поново присајединити Богу, и спасавати све до 

краја Века, највише Твојим молитвама, Пресвета Богородице. 

Велико славословље. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена од Канона светога, песма 3. и 6. 

Апостол Јевр. 5,4-10. 

Еванђеље од Луке гл. 6,17-23. 

Причасно: Праведник ће остати у вечном сећању. Алилуја.*29 

 

 
Кивот са моштима свешт. муч. Еп. Платона  

у Бања-лучкој Саборној цркви Св. Тројице. 

                                                           
29* Пс. 111,6. 
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АКАТИСТ СВЕТОМ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ 

ПЛАТОНУ (ЈОВАНОВИЋУ), ЕПИСКОПУ БАЊА-ЛУЧКОМ.*30 

КОНДАК 1. 

еби, изабраном страдалцу, кога је Свестрадалац Господ 

Христос пројавио у последња времена да мучеништвом 

посрамиш свелукавог ђавола и храбро посведочиш Веру 

Православну, вапај узносимо, и призивамо те да нас молитвама 

својим ослободиш од свакога зла, како би могли да ти благодарно 

кличемо:  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља! 

ИКОС 1. 

и си Господу, Творцу Анђелā, принео себе на жртву, и 

сада са Анђелима другујеш у Царству Небеском, мучениче 

Платоне, јер цео живот твој беше непрекидна жртва за 

Цркву Божију и народ Србски. Мученичким страдањем својим само 

си запечатио исповеднички живот свој, поставши светли пример 

свима нама и сведочећи да је Господ жив, и да Вера Његова неће 

угаснути никада. Зато ти узносимо овакве похвале: 

Радуј се, исповедниче Вере Православне! 

Радуј се, непоколебљиви борче за истину и правду Божију! 

Радуј се, просвећење успаваних душа наших! 

Радуј се, похвало рода Србског Крстоносног! 

Радуј се, јер си, одбацивши земаљско, определио се за Небеско 

Царство! 

Радуј се, јер душом пребиваш у Вишњем Царству! 

Радуј се, јер си посрамио све злобне непријатеље храбрим 

мучеништвом својим! 

                                                           
30* приређено према уступљеном нам тексту аутора акатиста г. Мирка И. Нанића, из Шида. 

Т 

Т 



Акатист св. свешт.муч. Платону, еп. Бања-лучком.  ~ 31 ~ 

 

 

Радуј се, јер свето име твоје обасјава таму грешног живота нашег! 

Радуј се, јер си живот положио за Господа Христа!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 2. 

леменити родитељи твоји, свети Платоне, беху рођени у 

старој Србској земљи, Херцеговини, одувек оданој 

Православљу, и они те од малена напојише истином, 

честитошћу и смерном побожношћу, и научише те да непрестано 

кличеш Богу: Алилуја! 

ИКОС 2. 

мавши у себи живу Веру Христову, ти си, свети Платоне, 

желео да послужиш Богу и Србскоме роду свим бићем 

својим, и због тога си уписао Богословију у Београду, да 

себе обогатиш уљем православне премудрости, и да душа твоја 

вечно гори пламеном Божије благодати. Зато ти певамо овако: 

Радуј се, јер те родитељи твоји Богу приведоше! 

Радуј се, јер од младости Господа љубљаше! 

Радуј се, јер Христовом благодаћу силно у срцу гораше! 

Радуј се, јер невину душу своју од сваке нечистоте чуваше! 

Радуј се, јер честитост родитеља својих у себи носаше! 

Радуј се, јер целомудреност као скупоцени бисер чуваше! 

Радуј се, јер наду само у Бога полагаше! 

Радуј се, миомирисни цвете Царства Небеског! 

Радуј се, јер си благодаћу Духа Светога освећен!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 3. 

елећи да душу своју напојиш најчистијим пићем 

Христове истине, ти пожеле да своје школовање 

наставиш у Православној Русији, и да узрастеш у достојна 

сина Србске Цркве, који ће непрестано да поје Богу: Алилуја! 
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ИКОС 3. 

бог тога још као младић и анђелског лика, ти, свети 

Платоне, прими монашки постриг, обуче се у црне ризе, 

постаде мртав за овај свет, и роди се за вечни и непролазни. 

Ко ће исказати радост и трепет душе твоје када даде Богу завет да 

ћеш само Њему служити и ка Њему стремити свим срцем својим. 

Видећи те како блисташ од среће, Анђели запеваше: 

Радуј се, сабрате анђелских војски! 

Радуј се, јер испод монашке ризе сахрани старог човека! 

Радуј се, јер презре овај свет и сласти његове! 

Радуј се, јер смерно приклони главу пред Господом Христом! 

Радуј се, јер си у Русији стекао истинску побожност! 

Радуј се, јер само Богу и роду Србском служаше! 

Радуј се, јер свакога дана узносаше славу Свевишњем Богу! 

Радуј се, јер жељаше да се уподобиш Анђелима Небеским!  

Радуј се, јер лаки јарам Христов стави на плећа своја!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља! 

КОНДАК 4. 

ада си дошао у велику Русију, и ушао у престону Москву, ти, 

свети Платоне, не могаше дуго да се повратиш од силног 

узбуђења. Јер када са стотина цркава зазвонише звона песму 

ка небесима, ти, мислећи да не стојиш на Земљи, него на самоме 

Небу, лијући сузе умиљења, запева заједно са њима: Алилуја!  

ИКОС 4. 

 почетку си био лепо примљен за сабрата Србског подворја у 

Москви, али се касније све изокрену, и слабости људске 

учинише да на тебе гледају са подозрењем, и да шаљу 

митрополиту Михаилу у Србију лоше вести о теби, свети Платоне. 

Али ти то све претрпи, и успешно и на време заврши духовну 

академију, пун наде за будуће служење Цркви и Србскоме роду. 

Зато прими од нас ове речи хвале:  

Радуј се, јер у светој Русији откриваше тајне Богословља!  

Радуј се, јер као млад свештеномонах са трепетом служаше пред 

жртвеником Господњим! 
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Радуј се, јер си срцем и душом заволео православну Русију! 

Радуј се, јер си од младости водио тешку битку са ђаволом! 

Радуј се, јер смерно претрпе многе злобе од најближих! 

Радуј се, јер кроз невоље као у огњу ублиставаше своју душу! 

Радуј се, јер си постао грађанин Раја! 

Радуј се, јер у сабору светих мученика светло сијаш! 

Радуј се, јер сада са Анђелима радосно прослављаш Господа! 

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 5. 

ративши се у Србију, многи противници твоји, свети 

Платоне,  очекиваше да ће те црквене власти извести пред 

Духовни суд, због сплетки које се водише око тебе у Русији, 

али мудри митрополит, као да се ништа није догодило, постави те 

за старешину манастира Рајиновац, и ти од радости запева: Алилуја!  

ИКОС 5. 

видевши убрзо да су претходног старешину манастира, 

јеромонаха Јеронима, злонамерни људи у Цркви неправедно 

оптужили, ти се, свети Платоне, знајући да је он невин, 

испуни праведнога гнева, и на све стране писаше у његову одбрану, 

не штедећи ни митрополита Михаила, ни епископа Никанора, који 

га не бранише, већ га и они гонише. Због те ревности твоје за Бога и 

истину и правду, ми ти овако кличемо:  

Радуј се, јер те је Бог увек штитио од непријатеља твојих!  

Радуј се, јер са пута Господњег никада ниси скретао! 

Радуј се, јер си се због неправде испунио праведнога гнева као 

свети Илија! 

Радуј се, јер света ревност за истину и правду гораше у теби кроз 

цео живот! 

Радуј се, јер си за правду и истину много пута пострадао! 

Радуј се, јер од младости гораше од љубави према Србском роду! 

Радуј се, јер си витешку храброст носио у срцу своме! 

Радуј се, јер си се том храброшћу удостојио мучеништва за 

Господа Христа! 

Радуј се, јер се сада наслађујеш рајским красотама!  
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Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 6. 

осле извесног времена поставише те да будеш наставник у 

гимназији у Београду, да учиш децу о Господу Христу и 

Његовој истини, правди, и љубави. И ти, свети Платоне, 

свим бићем својим приону на тако одговорну дужност, да младе 

душе приводиш Богу, и да их учиш да певају од срца: Алилуја!  

ИКОС 6. 

ли правдољубиво и родољубиво срце твоје, свети Платоне, 

никада није мировало. Ти си се борио и за манастир Високе 

Дечане, када руски монаси зло радише о њему; помагао си 

Србима у још окупираној Јужној Србији. У Алексинцу, где си 

премештен, задобио си срца ђака, који те заволеше због доброте 

твоје и истинољубивости; а борио си се и против свих неправди у 

Цркви, желећи да свуда владају мир и правда Божија. Зато те 

величамо овако:  

Радуј се, јер си многе дечије душе привео Господу Христу!  

Радуј се, јер си у чиста срца њихова посадио истинско 

Богопознање! 

Радуј се, јер за децу дивне приче о Богу писаше! 

Радуј се, јер су те ђаци због доброте твоје неизмерно волели! 

Радуј се, јер си са љубављу служио Богу Који се зове Љубав! 

Радуј се, неустрашиви борче за правду и истину! 

Радуј се, јер си неизмерно волео народ свој Србски! 

Радуј се, си стално прослављао Бога! 

Радуј се, јер је и Бог тебе вечно прославио!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља! 

КОНДАК 7. 

ада почеше балкански ратови, ти у њима учествоваше као 

свештеник, крепећи Србске борце у ослобађању 

поробљене земље и молећи се Богу за спас Србског народа. 

Једно време управљаше и Охридском архиепископијом, сав 

служећи роду, Цркви и Богу, непрестано појући: Алилуја!  
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ИКОС 7. 

осле слома Србске војске у Првом светском рату, ти 

Божијим промислом, преживевши сигурну смрт од 

Аустријанаца, остаде у поробљеној Србији. И само Бог зна 

колико си људи спасао од смрти, колико си болних обишао, 

сиромашних нахранио, за Цркву се жртвовао, знајући да служиш 

Самоме Господу Христу. Нека ове молитвене речи буду плата за та 

добра дела твоја:  

Радуј се, милосрдни Самарјанине рода Србскога!  

Радуј се, јер си многе људе из канџи смрти извукао! 

Радуј се, јер си вредно сакупљао податке о страдању народа и 

свештенства за време рата! 

Радуј се, јер си се честито и храбро држао пред окупатором! 

Радуј се, јер си много пута живот свој заложио, да би спасао брата 

свога! 

Радуј се, јер си са болнима боловао! 

Радуј се, јер си са сиротима сиротовао! 

Радуј се, јер си са уцвељенима плакао! 

Радуј се, јер си безнадежним наду у живот уливао!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 8. 

 када прође рат, и када се сви што избегоше из Србије 

вратише у отаџбину, почеше злобни напади на тебе, свети 

Платоне. Оптужише те да се ниси долично понео за време 

окупације и да си сарађивао са окупатором. А ти, који си био 

спреман и стотину живота да даш за народ свој, са тугом у срцу 

примаше те отровне речи, уздајући се у Господа Који све тајне твоје 

зна, и Коме појаше: Алилуја!  

ИКОС 8. 

бог злобе непријатеља твојих, свети Платоне, ти би 

превремено пензионисан из школске службе. Уздајући се 

само у Господа Христа, ти као и Он постаде дрводеља, и 

тако зарађиваше хлеб насушни. Тиме доказа непријатељима својим, 

да иако беше високог школског и духовног звања и знања, тебе не 
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беше стид да радиш и најниже послове. Зато ти овакве похвале 

узносимо:  

Радуј се, јер беше прогнан правде ради!  

Радуј се, јер си се као и Господ твој дрводељством бавио! 

Радуј се, јер је Господ хтео да искуша трпљење твоје у невољама! 

Радуј се, јер си Крст исповедништва свога одважно носио! 

Радуј се, јер када те муке животне сламаше, ти на Христа наду 

полагаше! 

Радуј се, јер си страх презирао! 

Радуј се, јер си многе горке шибе претрпео у свом страдалном 

животу! 

Радуј се, јер си тврду веру у Господа Христа имао! 

Радуј се, јер си због те вере мученички и пострадао!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 9. 

идећи трпљење твоје, свети Платоне, Господ уреди па те 

убрзо изабраше за управника Монашке школе и 

настојатеља манастира Раковица, да посрами све 

непријатеље твоје који те злобно нападаше. А ти, обрадован што је 

Бог исправио све људске неправде према теби, радосно запева: 

Алилуја! 

ИКОС 9. 

и сви речити говорници не могу да искажу твоју 

серафимску пламену ревност у одбрани Вере Православне, 

свети Платоне. Јер када се појави питање потписивања 

конкордата између државе и Ватикана, и када се узбуни сва 

православна јавност, ти беше међу најватренијим поборницима 

Православља. Пошто тада беше викарни епископ Србског 

патријарха и на дужности управника штампарије у Сремским 

Карловцима, из штампарије свакодневно излажаше на хиљаде 

летака којима је обавештаван народ о погубности уговора са 

римокатолицима. Зато те хвалимо овако:  

Радуј се, неустрашиви борче за Веру Христову!  

Радуј се, јер си за Христа бијен по глави од жандара! 
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Радуј се, јер ватрени дух твој несагориво гораше за чистоту 

Православне Вере! 

Радуј се, јер си оштрим речима секао све јереси римокатоличке! 

Радуј се, јер си истину љубио као Бога! 

Радуј се, добри војниче Цркве Христове! 

Радуј се, непролазна звездо Царства Небеског! 

Радуј се, јер си мучничком смрћу васкрсао за живот вечни! 

Радуј се, светла победо Православља над свим непријатељима!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 10. 

бог свих заслуга твојих за Цркву, свети Платоне, 

архијерејски сабор те као заиста достојног ускоро после 

тога изабра за епископа Охридско-битољског. И ти са 

надом и вером у Васкрслог Господа Исуса Христа пође да будеш 

добри пастир словесном стаду Божијем, са којим ћеш непрестано 

славити Творца песмом: Алилуја!  

ИКОС 10. 

 навечерје Другог светског рата, ти, свети Платоне, би 

изабран за епископа Бања-лучког, али због гласа о једној 

твојој несмотрено ватреној беседи у Охриду, створи се 

незадовољство о доласку твом у Бања-луку. Али када ти мудро и 

предусретљиво примаше свештенике и народне прваке, поучивши 

их као отац децу, попусти нетрпељивост према теби, и они те са 

радошћу прихватише као духовног пастира свога. Зато те величамо 

овим речима:  

Радуј се, мудри пастиру словесног стада Христовог!  

Радуј се, јер те Небески Архијереј постави за земаљског архијереја! 

Радуј се, јер мучеништвом као злато у огњу засија! 

Радуј се, јер нас страдалним животом својим трпљењу учиш! 

Радуј се, јер си смрћу смрт победио! 

Радуј се, јер ни непријатеље своје ниси мрзио! 

Радуј се, јер ниси побегао од руке мучитеља! 
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Радуј се, јер си радост вечну доживео! 

Радуј се, јер си прославио име Господње!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 11. 

ада се успостави злогласна усташка држава, која је желела 

да затре све што је Србско и Православно, одмах би издато 

наређење да сви Срби који беху дошли из Србије напусте 

територију њихову. А ти, свети Платоне, са најближим 

свештеницима својим реши да не пристанеш на наредбу њихову, 

спреман да погинеш за одбрану Православља, и храбро запева: 

Алилуја!  

ИКОС 11. 

 када ти дође акт од усташке државе да треба да напустиш 

архијерејско место своје, и да га уступиш на неканонски 

начин једном свештенику, ти им, мучениче Платоне, посла 

заиста храбар одговор, да не пристајеш на уцену њихову, и да си 

спреман да положиш и душу за народ свој који ти је Господ 

подарио, јер си се на то заклео, примајући на управу Бања-лучку 

епархију. Због те храбрости твоје, ми ти кличемо:  

Радуј се, јер се ниси уплашио непријатеља својих!  

Радуј се, јер си ђавола победнички на плећа положио! 

Радуј се, јер си до смрти верно служио Господу Христу! 

Радуј се, јер храброшћу својом многе на подвиг мучеништва 

охрабри! 

Радуј се, јер нас молитве твоје тајанствено од греха одвраћају! 

Радуј се, освећење земље Србске! 

Радуј се, јер си незалазном светлошћу Христовом засијао! 

Радуј се, јер се молиш за цео род Србски и Православни! 

Радуј се, јер нам срца надахњујеш љубављу ка Богу!  

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  
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КОНДАК 12. 

ао што сам сатана воли таму и слуга је таме, тако и слуге 

његове, усташе, једне априлске ноћи дођоше по тебе, и 

одведоше те у смрт. Мучили су те заиста зверски, чупали су 

ти браду, резали нос и уши, секли те по ногама и сипали со у ране, 

палили те ватром, а ти си, гледајући духом у Васкрслог Господа, све 

те муке храбро издржао и победоносно са Анђелима, који те 

крепише у подвигу, појао: Алилуја!  

ИКОС 12. 

мајући Бога цео живот у срцу своме, ти си, 

свештеномучениче Платоне, за Њега и Његову Веру храбро 

пострадао, преселивши се из привременог живота у вечни 

као величанствени и неустрашиви победилац. Господ је труде и 

муке твоје наградио венцем неувелим, а нама оставио да се 

молитвено сећамо свете и светле успомене твоје, која нас надахњује 

Небом и даје снагу да издржимо све животне недаће. Зато ти 

захвално узносимо овакве похвале:  

Радуј се, свештеномучениче и победиоче непријатеља Христових!  

Радуј се, јер си постао садруг великим мученицима Христовим! 

Радуј се, јер си победоносно препливао море живота! 

Радуј се, свети мучениче међу светим архијерејима! 

Радуј се, јер си мучеништвом изабрао живот вечни! 

Радуј се, јер си у мученичкој крви ђавола потопио! 

Радуј се, јер си мучење неиздрживо издржао! 

Радуј се, добри пастиру, који си живот за своје овце положио! 

Радуј се, јер се Анђели обрадоваше доласку твом на Небо! 

Радуј се, свети мучениче Платоне, храбри исповедниче 

Православља!  

КОНДАК 13. 

 свети мучениче Платоне, верни слуго Христа Бога, услиши 

ове наше мале речи хвале, и по дару благодати који си 

добио од Господа, измоли да се избавимо од свакога зла и 

сваке страсти, да Веру Православну као и ти до смрти сачувамо, 

душе у Христу Господу обожимо, и наследимо Царство Небеско, 

како би могли радосно да кличемо: Алилуја!  
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МОЛИТВА. 

 свети мучениче и свети владико Платоне, погледај са 

Небеских висина на Земљу, и помози нама који те 

молитвом призивамо, јер смо безбројним страстима и 

гресима поробљени, и више не знамо како да се од њих ослободимо. 

Јер ако нам не дође Вишња помоћ, утопићемо се у мору безакоња и 

грехова, и изгубићемо сваку наду на спасење. Ти си страдалним 

животом својим и узвишеним мучеништвом победоносно ушао у 

дворе Цара Небеског, где све радошћу и љубављу мирише, и стекао 

си слободу да помажеш свима који те за нешто замоле, ако је то у 

складу са Божијом вољом. И ево ми, изранављени и умртвљени 

безбројним стрелама вражијим, не тражимо ништа друго, никаква 

блага ни радости овога света, већ само да се спасемо од свих смрти 

којима смо за вечност умрли.  

 Ненаучени закону Божијем, а и не желећи да слушамо глас 

Господњи у себи, глас савести, све светиљке душе смо погасили 

дрским и бестидним безакоњима, и сада у мраку духовном 

пребивамо. Али опет, Творац и Избавитељ наш, Који нас безмерно 

воли, не дајући да занавек умремо, и да нас обузме безнадежно 

очајање, руком Својом долива уље у угасло кандило срца наших, и 

пали жижак наде, и опет и опет нас призива Себи. И по премудром 

промислу Свом уводи у живот наш успомену на светли и узвишени 

живот твој, како би, угледавши се на тебе, и ми смогли снаге да се 

вратимо из даљње земље у Очев дом. Зато те молимо, свети владико, 

да се заузмеш за нас код Господа, како би се непоколебљиво 

одлучили на истинско покајање без кога се нико ко је огрезао у 

гресима не може спасити. Не дозволи нам да на првој препреци 

поклекнемо, и да изгубимо жељу да се боримо за Живот Вечни. Јер 

чији је живот на Земљи био лак. Ни онима који су били праведни. А 

нама који смо неизмерно дужни Богу, требаће много труда и зноја, 

да све што смо порушили, поново сазидамо. Али, ако нам ти будеш 

помогао, можда душе наше опет оживе  Духом Светим, можда се и 

удостојимо да и ми наследимо макар део оне славе у којој ти 

пребиваш. Зато, са надом се молећи теби, призивамо свети 

благослов твој, који ће нас као покров штитити у свим животним 

недаћама, и који ће нам давати снагу да до краја издржимо животну 
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трку, живећи по заповестима Господњим, како би добар одговор 

дали на Суду Божијем. И како би нас, заузимањем твојим и 

молитвама твојим, свети Платоне, умилни глас Праведног Судије 

призвао у блаженство Царства Свога, где сви непрестано славе 

величанствено Име Божије, Оца и Сина и Светога Духа, и сада и увек 

и у све векове векова. Амин. 

 

 

 
Фреска у манастиру Дивостин (Шумадијска епархија СПЦ). 
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