
20. ČERVNA DLE OBČANSKÉHO 

KALENDÁŘE  

– [TJ. 7. ČERVNA STARÉHO 

CÍRKEVNÍHO KALENDÁŘE]. 

SVATÉHO STANISLAVA [NASADILA],  

NOVÉHO KŇАZА-MUČENÍKA.*1 

Tropar, hlas [2]: 

tal ses svědkem víry svým 

životem, * sám sebe jsi přinesl jako 

živou oběť Bohu, * mučedníku knězi 

Stanislave. * Nyní stojíš před trůnem 

Beránkovým * v bělostném rouchu 

nesmrtelnosti * a my zde na zemi s radostí 

ctíme tvoji památku; * vždyť jsi přišel z 

české (moravské) země, * abys zazářil 

svatostí Krista v údělu svatého Sávy. * 

Pros tedy za nás Dárce života, * abychom 

spolu s tebou získali přislíbené Království. 

Kondak, hlas [4]: 

ůstal jsi věrný Veleknězi Kristu až 

do konce, své trpící pastvě jsi byl 

pevnou oporou, proto i nyní se raduješ se 

všemi spravedlivými Božími, ozdoben 

dvojím věncem kněžství a mučednictví, 

Stanislave, okraso naší země. 

 
1* преузето са ФБ профила Михаиловско-Кошицке 

епархије ПЦЧиСЗ. 

Мцcа їyніа, въ з7-й дeнь. 

Пaмzтъ с™aгw н0вагw 
сщ7енном§ника  

Станислaва [насади1ла].*2 

Тропaрь, глaсъ [в7]: 
hлъ є3си2 свидётель вёры всёмъ 
житіeмъ [свои1мъ], * сaмъ себE принeслъ 

є3си2 ћкw жи1ву жeртву бGу, * сщ7енном§ниче 
станислaве, * нhнэ предстои1ши пrт0лу ѓгнчу 
* въ бёлэмъ њдэsніи безсмeртіz, * мh же 
здЁ на земли2 [съ] рaдостію почитaемъ твою 2 
пaмzть: * nбaче пришeлъ є3си2 t чeшскіz 
[морaвскіz] земли2 * и3 возсіsлъ є3си2 свётомъ 
хrт0вымъ въ предёлехъ с™aгw сaввы. * тёмже 
моли2 животодaвца хrтA, * и3 нaмъ съ тоб0ю 
спод0битисz њбэтовaннагw цrтвіz. 

Кондaкъ, глaсъ [д7]: 
ребhлъ є3си2 вёренъ ґрхіерeю хrтY до 
концA, * пaствэ твоeй во страдaніи 

бhлъ є3си2 си1льное подкрэплeніе: * тёмже и3 
нhнэ рaдуешисz со всёми првdники б9іи, * 
ўкрaшенъ сугyбымъ вэнцeмъ сщ7eнства и3 
м§ничества, * станислaве, ўкрашeніе нaшеz 
земли2. 

2* наш превод радне верзије тропара и кондака са 

чешког на црквено-словенски и србски језик од 4-5. 

септ. 2019. г. 

МЕСЕЦА ЈУНА, У 7. ДАН. 

(С)ПОМЕН СВ. НОВОГ СВЕШТЕНОМУЧ.  

СТАНИСЛАВА (НАСАДИЛА).*3 

Тропар, глас [2]: 

ио си сведок вере целим 

животом [својим], * сам си себе 

принео као жртву живу Богу, * 

свештеномучениче Станиславе, * сада 

стојиш пред престолом Јагњетовим * у 

белом руху безсмртности, * а ми, овде 

на земљи, [с] радошћу поштујемо твој 

(с)помен; * јер си дошао од Чешке 

(Моравске) земље * и засијао светлошћу 

Христовом у пределима светог Саве. * 

Стога моли Животодавца, * да се и ми с 

тобом удостојимо обећаног Царства.  

Кондак, глас [4]: 

стао си веран Архијереју Христу 

до краја, * пастви твојој у 

страдању си био моћна подршка; * 

стога се и сада радујеш са свим 

праведницима Божијим, * украшен 

двоструким венцем свештенства и 

мучеништва * Станиславе, украсе наше 

земље. 

3* наш превод са чешког и црквено-словенског на 

србски језик од 4-6. септ. 2019. г. 

Друга варијанта тропара на 

србском:*4 

ивотом својим делатно 

посведочио си веру * и целога 

себе као угодну жртву Богу си принео, 

* свештеномучениче Станиславе: * 

престолу Агнеца вишег предстојиш, * 

сјајном ризом бесмртности 

украсивши се, * помени нас, који ти се 

молимо: * са Моравске стране 

дошавши * да у уделу Светог Саве 

просијаш, * моли Христа 

Животодавца, * да се заједно са тобом 

* обећаног Царства удостојимо. 

Друга варијанта кондака на србском: 

ристу Архијереју * до кончине 

био си веран, * страдајуће стадо 

људи Његових утврдио си: * због тога 

си приопштен мноштву угодника 

Божијих, радујући се, * венцима 

свештеничким и мученичким украсио 

се јеси, * због тога ти са умиљењем од 

душе кличемо: * Радуј се Станиславе, 

красото земље наше. 

4* преузето са ФБ профила иконописца Радмиле 

Несторовић (која је осликала ову икону). 
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https://web.facebook.com/mkpe.v.michalovciach/posts/2255990287956980?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/mkpe.v.michalovciach/posts/2255990287956980?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010129480394&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQa5pV3KUJokjnb2FPSSJzQSXYxa86m2MtCgICAVGnp8Ptrufcrj23NykJcebBPaURBUUwEtOJd2iQ&hc_ref=ARTDBs2XpQwROhSrMeSmgVde756MooPSfPVVc7gjhnGNq8kwCUKLltdu6ES-9KEsqRQ&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010129480394&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQa5pV3KUJokjnb2FPSSJzQSXYxa86m2MtCgICAVGnp8Ptrufcrj23NykJcebBPaURBUUwEtOJd2iQ&hc_ref=ARTDBs2XpQwROhSrMeSmgVde756MooPSfPVVc7gjhnGNq8kwCUKLltdu6ES-9KEsqRQ&fref=nf
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