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Пресвета Богородица са Христом, и пророцима  

(Манастир Велика Ремета, Фрушка гора).



Мц cа ѓvгуста въ к7д-й дeнь. 
Слyжба прес™ёй бцdэ въ чeсть и3 пaмzть 
чудотв0рныz є3S їкHны, нарицaемыz 

великорeметскіz.*1 
На вели 1цэй вечeрни. 

Поeмъ: Бlжeнъ мyжъ: [№-й ґнтіфHнъ]. 
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи 6ры на }, глaсъ д7: 

ріиди1те нhнэ, празднолю 1бцы, * монaшествующихъ всE сосл0віе, * 
пріиди 1те и3 вси2 мірстjи лю1діе, * пріиди 1те пёсньми воспоeмъ тeплэ 

то‰ бж cтвєннаz великодэ‰ніz, * и3 люб0вію ўбlжи1мъ вои1стинну 
приснобlжeнную, * во nби1тели великорeметстэй веселsщесz.    [Двaжды.] 

hнэ тS бlжи1мъ, * приснобlжeннаz вLчце, * и3 вёрнw 
покланsемсz твоeй їкHнэ всечcтнёй, * храни1тельницэ фрyжскіz*2 

горы2. * предъ неsже џбразомъ мы2 навык0хомъ * пёти и3 бlжи1ти тS, * 
м™и создaтелz.                                               [Двaжды.] 

ъ тебЁ, гпcжE, прибэгaютъ р0ди правовёрныхъ, * пр0сzтъ *вели1кіz 
млcти,*3 * и3 пріeмлютъ неwскyднw сyщіи въ недyзэхъ и3сцэлeніе, * 

въ страстeхъ премэнeніе, * въ печaлэхъ ўтэшeніе. * и3сточи2 и3 мнЁ, вLчце, 
* кaплю душесп7си1тельную, * да со всёми и3 ѓзъ пою2 твоE вели1чіе. [Двaжды.] 

ж cтвенными зарsми просвэти2 пою1щыz тS, * и3 ўтверди2, дв7о 
всенепор0чнаz, * крёпкаz всегw2 мjра застyпнице, * да 

торжествyемъ вси2 люб0вію хвaлzще тS, * и3 преслaвный џбразъ тв0й 
почитaемъ, * и3 м0лимъ, * не престaй, дв7о, мlтвами твои1ми * сп 7сти1сz 
рабHмъ твои6мъ t всsкіz бэды2, * є3ди1на блгcвeннаz.           [Двaжды.]          
                                           

1*  приређено  према  штампаном  издању: Слyжба прес™ёй бцdэ въ чeсть и3 пaмzть чудотв0рныz є3S їкHны, 
нарицaемыz великорeметскіz (СЛУЖБА  ПРЕСВЕТОЈ  БОГОРОДИЦИ  У  ЧАСТ  И  СПОМЕН  ЧУДОТВОРНЕ 
ИКОНЕ ВЕЛИКОРЕМЕТСКЕ), саставио: проигуман Хризостом  (Столић) Хиландарац  (уз Велики пост 1982. 
год.),  превео  на  србски:  академик  д‐р  Димитрије  Богдановић  (маја  1982.  год.),  приредио:  [академик] 
Димитрије Стефановић, Манастир Велика Ремета, 2010. год. Празновање установио Еп. Сремски д‐р Андреј 
(Фрушић)  1983.  год.  Текст  је  и  од  нас  додатно  прегледан  и  подвргнут  граматичкој  (привођење  нормама 
савремене руске редакције црквенословенског језика) и другој редакцији. 
2* у изворнику, према савременом србском: фрyшкыz, требало би: фрyшкіа. 
3* или боље, множина: вели 6кіz ми 1лwсти. 
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Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №: 

ріиди1те вси2 лю1діе, * вёрою сошeдшесz прослaвимъ, * вLчцу бцdу, * 
застyпницу р0да нaшегw, * и3 њбстоsще чcтнyю їкHну, * любeзнw 

њблобызaемъ ю 5, гlг0люще: * рaдуйсz, пречcтаz дв7о: * рaдуйсz, м™и гDа 
вhшнzгw: * рaдуйсz, покр0ве * и3 сп 7сeніе дyшъ нaшихъ. 

П
Вх0дъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ днE. И# чтє1ніz три2. 

БытіS чтeніе [главA к7и]. 

зhде їaкwвъ t студенцA клsтвеннагw, и3 и4де въ харрaнь. И# 
њбрёте мёсто, и3 спA тaмw: зaйде бо сlнце. И# взsтъ t кaменіz 
мёста тогw2, и3 положи2 возглaвіе себЁ, и3 спA на мёстэ џномъ. 

И# с0нъ ви1дэ: и3 сE лёствица ўтверждeна на земли2, є3sже главA досzзaше 
до нб7съ, и3 ѓгGли б9іи восхождaху и3 низхождaху по нeй, гDь же 
ўтверждaшесz на нeй. И# речE: ѓзъ бGъ ґвраaмовъ nц7A твоегw2, и3 бGъ 
їсаaковъ, не б0йсz: землS и3дёже ты2 спи1ши на нeй, тебЁ дaмъ ю5, и 3 
сёмени твоемY. И# бyдетъ сёмz твоE ћкw пес0къ земнhй, и 3 
распространи 1тсz на м0ре, и3 лjву, и3 сёверъ, и3 на вост0ки: и3 возблгcвsтсz 
њ тебЁ вс‰ колBна зємнaz, и3 њ сёмени твоeмъ. И# сE ѓзъ съ тоб0ю 
сохранszй тS на всsкомъ пути 2, ѓможе ѓще п0йдеши, и 3 возвращy тz въ 
зeмлю сію2: ћкw не и4мамъ тебE њстaвити, д0ндеже сотвори1ти ми 2 вс‰, 
є3ли 6ка гlг0лахъ тебЁ. И# востA їaкwвъ t снA своегw2, и3 речE: ћкw є4сть гDь 
на мёстэ сeмъ, ѓзъ же не вёдэхъ. И# ўбоsсz, и3 речE: ћкw стрaшно 
мёсто сіE: нёсть сіE, но д0мъ б9ій, и3 сі‰ вратA нбcнаz. 

И#

Пр bр0чества їезекjилева чтeніе [главы6 м7г и3 м7д]. 

aкw гlг0летъ гDь: бyдетъ t днE nсмaгw и3 пр0чее, сотворsтъ 
їерeи не nлтари2 всесожжeніz вaшегw и3 ±же сп 7сeніz вaшегw: 
и3 пріимy вы, гlг0летъ ґдwнаJ гDь. и3 њбрати 1 мz на пyть 

врaтъ с™hхъ внёшнихъ, зрsщихъ на вост0ки: и3 сі‰ бsху затворє1на. и 3 
речE гDь ко мнЁ: вратA сі‰ затворє1на бyдутъ, и 3 не tвeрзутсz, и 3 
никт0же пр0йдетъ сквозЁ и4хъ: ћкw гDь бGъ ї}левъ пр0йдетъ и4ми, и 3 
бyдутъ затворє1на. ћкw и3гyменъ сsдетъ въ ни1хъ снёсти хлёбъ: по пути 2 

Т
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є3лaмскихъ врaтъ вни1детъ, и3 по пути2 є3гw2 и3зhдетъ. и3 введe мz по пути 2 
врaтъ с™hхъ сyщихъ къ сёверу, прsмw хрaму: и3 ви1дэхъ, и3 сE и3сп0лнь 
слaвы хрaмъ гDень. 

При1тчей чтeніе [главA f7]. 

ремdрость создA себЁ д0мъ, и3 ўтверди2 столпHвъ сeдмь. ЗаклA 
сво‰ жeртвєннаz, и3 раствори2 въ чaши своeй віно2, и3 ўгот0ва 
свою2 трапeзу. ПослA сво‰ рабы6 созывaющи съ выс0кимъ 

проповёданіемъ на чaшу, гlг0лющи: и4же є4сть безyменъ, да ўклони1тсz 
ко мнЁ, и3 трeбующымъ ўмA речE: пріиди 1те, kди1те м0й хлёбъ, и3 пjйте 
віно2, є4же раствори1хъ вaмъ. Њстaвите безyміе, и3 жи1ви бyдете: и3 
взыщи1те рaзума, да поживетE, и3 и3спрaвите рaзумъ въ вёдэніи. 
Наказyzй ѕлы 6z, пріи 1метъ себЁ безчeстіе: њбличazй же нечести1ваго, 
њпор0читъ себE: њбличeніе бо нечести 1вому, р†ны є3мY. Не њбличaй ѕлhхъ, 
да не возненави1дzтъ тебє2, њбличaй премdра, и3 возлю1битъ тS. Дaждь 
премdрому винY, и3 премdрэйшій бyдетъ: сказyй прв dному, и3 приложи1тъ 
пріимaти. Начaло премdрости, стрaхъ гDень, и3 совётъ с™hхъ, рaзумъ: 
разумёти бо зак0нъ, п0мысла є 4сть бlгaгw: си1мъ бо џбразомъ мн0гое 
поживeши врeмz, и3 приложaтсz тебЁ лBта животA. 

П

На літjи, стіхи6ры, глaсъ }: 

eй дeнь гDень, рaдуйтесz лю1діе: * сe бо свэтон0сный џблакъ на 
воздyсэ чyднw простирaетсz, * и3 блгdть надъ nби1телію 

великорeметскою kвлsетсz, * є3ди1на и3 є3ди1наго на рукY м™рню держaщи 
хrтA, * зижди1телz вселeнныz, * во сп 7сeніе дyшъ нaшихъ. 

С
aдуетсz днeсь фрyжскаz горA, * ликовствyетъ nби1тель 
великорeметскаz, * съ нeю же и3 nби1тєли сmрм‡йскіz, * 

торжествyетъ и3 всS странA сeрбскаz. * блгdть бо б9іей м™ри, * мл cтивw 
днeсь посэти2 нaсъ, * чудотв0рнымъ свои1мъ џбразомъ, * и4мже дaруетъ въ 
нyждахъ пос0біе, * въ ск0рбехъ ўтэшeніе, * въ болёзнехъ и3сцэлeніе, * въ 
бэдaхъ и3збавлeніе, * и3 всBмъ нaмъ подаeтъ вeлію мл cть.  

Р

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: 
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 с™hz їкHны твоеS, * вLчце пребlгaz, * и3сцэлeній струи 6 
и3стекaютъ, * и4миже напоsютсz*4 блгdтнw дyшы нaшz, * и 3 

врачyютсz безмeзднw тэлесA н†ша: * тёмже тS мл cтивую м™рь * 
сп 7си1телz нaшегw при1снw величaемъ. 

T

На стіх0внэ, стіхи6ры, глaсъ в7: 

рaзднуетъ днeсь nби1тель с™aгw дими 1тріа, * и 3 пёснь возсылaетъ 
[тебЁ,]*5 чи 1стэй бGом™ри, * ю4же всS твaрь чти1тъ слaвzщи. П
Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, * и3 приклони2 ќхо твоE.*6 

кHно всеслaвнаz бGа сл0ва, * покрови1тельнице вели1кіz рeметы, * 
покрывaй нaсъ, * сохранsющи t всsкихъ скорбeй. Ї

Стjхъ: ПомzнY и4мz твоE * во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.*7 

повaніе хrтіaнъ, прес™az дв7о, * блгdтію твоеS їкHны, * t всsкагw 
вредA тво‰ рабы 6 соблюдaй.                 Слaва, и3 нhнэ, глaсъ G: 

Ў
eрбскагw сіHна нhнэ всE мн0жество весели1тсz, * прaзднуz свётлое 
торжество 2, * сyщую бцdу, * вои1стинну ўвёдэвъ тS бlжи1ти, * 

приснобlжeнную и3 ч cтую, * всенепор0чную и3 несквeрную м™рь бGа нaшегw. * 
тёмже съ гавріи 1ломъ тебЁ зовeмъ: * рaдуйсz, блгdтнаz. 

С
[На блгcвeніи хлёбwвъ,] тропaрь бцdэ, глaсъ G: 

ебЁ припaдаемъ, гп cжE, * и3 любeзнw взирaюще * на с™yю їкHну 
твою2, * [и3]*8 вопіeмъ ти 2: * пріиди2 къ нaмъ, бlгaz м™и, * ўщeдри 

чтyщихъ тS, * и3 дaруй нaмъ с™hй џбразъ тв0й * въ зал0гъ мл cти и 3 
сп 7сeніz.                                                       [Три1жды.] 

Т
На У$трени. 

[На БGъ гDь: тропaрь бцdы, глaсъ G: 
ТебЁ припaдаемъ, гп cжE: [Три1жды.]] 

                                           
4* измењено према сличној стихири у савременим руским издањима, а у изворнику: напаsютсz. 
5* додато према нотном прилогу, а у тексту испуштено. 
6* Пс. 44,11а. 
7* Пс. 44,18а. 
8* непотребно у оваквој реченичној конструкцији. 
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По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №: 

гGлъ мн0жество на нб7си 2 * тебЁ цRи1цэ слyжатъ: * мh же грёшніи 
на земли 2, * предстоsще с™ёй їкHнэ, * величaемъ тS * 

возвели1чившую р0дъ нaшъ.                       Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
Ѓ

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ }: 

ъ тебЁ, пречcтаz, ўсeрднw прибэгaемъ, * и3 предъ твоeю їкHною 
припaдающе, п0мощи пр0симъ: * помози2 нaмъ настоsщее врeмz 

животA нaшегw * въ ми 1рэ и3 покаsніи скончaти, * и3 въ цrтвіе нбcное 
невозбрaнный вх0дъ получи1ти.                    Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 

К

По полmелeи, величaніе: 

еличaемъ тS, * прес™az дв7о, * бGоизбрaннаz nтрокови1це, * и 3 
чтeмъ џбразъ тв0й с™hй, * и4мже т0чиши и3сцэлє1ніz * всBмъ съ 

вёрою притекaющымъ. 
В

Pал0мъ и3збрaнный: 

[Ли 1къ №-й] Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2.*9 [Ли 1къ в 7-й] Ћкw клsтсz 
гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю.*10 [№] СE слhшахомъ | во є3vфрafэ, 
њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы.*11 [в 7] Пресл†внаz гlг0лашасz њ тебЁ, 
грaде б9іи.*12 [№] БGъ посредЁ є3гw2, и3 не подви1житсz.*13 [в 7] Клsтсz гDь дв7ду 
и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.*14 [№] T плодA чрeва твоегw2 посаждY на 
пrт0лэ твоeмъ.*15 [в 7] Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили 1ще себЁ.*16 
[№] Њс™и1лъ є4сть селeніе своE вhшній.*17 [в 7] С™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ 
є3гw2.*18 [№] С™ъ хрaмъ тв0й, ди1венъ въ прaвдэ.*19 [в 7] Д0му твоемY 

                                           
9* Пс. 131,1. 
10* Пс. 131,2. 
11* Пс. 131,6. 
12* Пс. 86,3. 
13* Пс. 45,6а. 
14* Пс. 131,11а. 
15* Пс. 131,11б. 
16* Пс. 131,13. 
17* Пс. 45,5б. 
18* Пс. 95,6б. 
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подобaетъ с™hнz, гDи, въ долготY днjй.*20 [№] ПомzнY и4мz твоE во 
всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.*21 [в7] Блг cвeнъ гDь во вёкъ,*22 и3 во вёкъ вёка.*23  

Слaва, и3 нhнэ: 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа, слaва тебЁ б9е. [Три1жды.] 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ в7: 
ріиди1те вёрніи, * дух0внw pал0мски да торжествyемъ: * приспё бо 
дeнь прaзд(е)нства їкHны бGом™ре. * тёмже рaдостнw є4й 

возопіeмъ: * рaдуйсz, є 3ди1наго t тр bцы, * хrтA жизнодaвца, пл0тію 
р0ждшаz: * рaдуйсz, на рукY твоє1ю нетрyднw носи1вшаz * всю2 твaрь 
воздержaщаго, * и3 стрaстію кrтною р0дъ чlвёческій * t раб0ты врaжіz 
и3збaвльшагw.                                    Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 

П

Степє1нна: №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 
Прокjменъ, глaсъ д 7: 

ПомzнY и4мz твоE * во всsкомъ р0дэ и3 р0дэ.*24 
Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz * богaтіи лю1дстіи.*25 

Всsкое дыхaніе: 
Е #ђліе t луки 2, зачaло д7.*26 

о дни6 џны, [№,lf] востaвши мRіaмъ, и4де въ гHрнzz со тщaніемъ 
во грaдъ їyдовъ. [м 7] И# вни1де въ д0мъ захaріинъ, и 3 цэловA 
є3лісавeтъ. [м7а] И# бhсть, ћкw ўслhша є3лісавeтъ цэловaніе 

мRjино, взыгрaсz мLнецъ во чрeвэ є3S: и3 и3сп0лнисz д¦а с™а є3лісавeтъ. [м 7в] 

И# возопи2 глaсомъ вeліимъ, и3 речE: блгcвeна ты2 въ женaхъ, и3 блгcвeнъ пл0дъ 
чрeва твоегw2. [м 7г] И# tкyду мнЁ сіE, да пріи 1де м™и гDа моегw2 ко мнЁ; [м 7д] 

Сe бо ћкw бhсть глaсъ цэловaніz твоегw2 во ќшію моeю, взыгрaсz 

В

                                                                                                                                    
19* Пс. 64,5б‐6а. 
20* Пс. 92,6б. 
21* Пс. 44,18. 
22* Пс. 88,53а. 
23* Пс. 71,19 и сл. 
24* Пс. 44,18а. 
25* Пс. 44,13б. 
26* Лк. 1,39‐49 и 56 (зач. 4). 
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мLнецъ рaдощами во чрeвэ моeмъ. [м7є] И# бlжeнна вёровавшаz, ћкw 
бyдетъ совершeніе гlгHланнымъ є4й t гDа. [м 7ѕ] И# речE мRіaмъ: вели1читъ 
душA моS гDа, [м 7з] и3 возрaдовасz д¦ъ м0й њ бз7э сп 7сэ моeмъ. [м7и] Ћкw 
призрЁ на смирeніе рабы2 своеS: сe бо t нhнэ ўбlжaтъ мS вси2 р0ди. [м 7f] 

Ћкw сотвори2 мнЁ вели1чіе си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2. [...] [н7ѕ] Пребhсть же 
мRіaмъ съ нeю ћкw три2 мц cы, и3 возврати 1сz въ д0мъ св0й.  

По н 7-мъ pалмЁ, стіхи 1ра, глaсъ ѕ7: 
есели1сz великорeметскаz nби1тели: * тьмA ќбw ск0рби твоеS 
tгонsетсz, * свётъ же твоегw2 весeліz и3сполнsетсz: * бyрz 

сопроти1вныхъ вётрwвъ ўставлsетсz. * и 4ноцы въ печaлехъ слaдкое 
ўтэшeніе пріeмлютъ, * цRи1цэ є3ди1нэй покланsютсz * молsщесz, 
гlг0лютъ: * пречcтаz дв7о, мольбaми твои 1ми * и3збaви рабы6 тво‰ * t 
всsкіz бэды2 и 3 печaли. 

В

КанHнъ бцdэ, со їрмос0мъ на д7i. Глaсъ №. 
Пёснь №. Їрм0съ: 

ТвоS побэди1тельнаz десни 1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: * тa 
бо, безсмeртне, ћкw всемогyщаz, * проти6вныz сотрE, * ї}льтzнwмъ 
пyть глубины2 новосодёлавшаz. 

[Припёвъ: Прес™az бцdе, сп 7си2 нaсъ.] 
в7о всенепор0чнаz, * на тв0й блгdтный и3 живhй џбразъ взирaюще, * 
въ весeліи твои 2 раби2 поeмъ тS. 
с‰ пaче ўмA, ±же показyеши люб0вію слaвzщымъ, * и3 вёрою 
почитaющымъ по бз7э чcтаz си6лы тво‰, * тh бо бц dе слaвнw 

вои1стинну прослaвиласz є 3си2. 

Д
В

лг dть воздаю 1щи мн0гую њбнови 1телємъ с™hz nби1тели 
великорeметскіz, * ты2 пред 8wпредэли1ла є 3си2, тв0й џбразъ * 

богaтство бhти є4й неиждивaемое. 
Б

огaтство показaсz вои1стинну * прес™hй џбразъ тв0й, q вLчце, * 
но и3 нhнэ нaмъ рабHмъ твои6мъ сeй пребывaетъ, * неизречeнную 

чeсть сподоблsz.                                              Катавaсіа:  
Б
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Кrтъ начертaвъ мwmсeй, * впрsмw жезл0мъ чермн0е [м0ре]*27 пресэчE, 
ї}лю пэшеходsщу, * т0же њбрaтнw фараHнwвымъ колесни 1цамъ ўдaривъ 
совокупи 2, * вопреки2 написaвъ непобэди 1мое nрyжіе: * тёмъ хrтY пои1мъ 
бGу нaшему, ћкw прослaвисz. 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Е #ди1не вёдый чlвёческагw существA нeмощь, * и3 мл cтивнw въ нE 
воwбрaжсz, * препоsши мS съ высоты2 си1лою, * є4же вопи 1ти тебЁ, с™hй: 
* њдушевлeнный хрaме, * неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче. 

зыд0ша монaшествующіи тв0й прес™hй џбразъ * въ пёснехъ 
прослaвити, м™и б9іz, * рaдости же и3сп0лнени бhша, вопіsху: * 

вLчце, ты2 є3си2 нaша похвалA * неизречeннаz въ бlгости. 
И#

зsсz рукaма їерeевыма бж cтвенное и3з8oбражeніе твоегw2 зрaка, * 
ћкоже и 3зв0лила є3си2, * скaчуще же вси2 поsху: * бцdе пречcтаz, ты2 

є3си2 ўтверждeніе * nби1тели нaшеz и3 честносл0віе. 
В

очитaющыz во nби1тели нaшей, * служи 1тели и3 рабы6 тво‰, чcтаz, 
* ўдост0ила є3си2, q вLчце дв7о, * џбразъ тв0й сeй дaти въ 

заступлeніе * приходsщихъ сёмw, бGонёвесто. 
П

коже дрeвле дв7дъ пэснопёвецъ, дв7о всенепор0чнаz, * предъ бжcтвеннымъ 
ківHтомъ скакaше: * тaкожде и3 мы2 нhнэ, вLчце, * стоsще предъ 

чcтнhмъ џбразомъ твои1мъ * веселsщесz, тS ўбlжaемъ.            Катавaсіа: 
Ћ
Жeзлъ во џбразъ тaйны пріeмлетсz, * прозzбeніемъ бо 

предразсуждaетъ сщ 7eнника, * неплодsщей же прeжде цRкви, * нhнэ 
процвэтE дрeво кrтA, * въ держaву и 3 ўтверждeніе. 

Сэдaленъ, глaсъ G: 

удотв0рнымъ џбразомъ бlгоизв0лила є3си2 бGом™и nби1тель 
великорeметскую, * не лиши 2 м™рнzгw твоегw2 попечeніz и3 нaсъ, 
* совершaющихъ днeсь сеS їкHны свётлое торжество 2, * да тS 

при 1снw въ пёснехъ величaемъ.                     Слaва, и3 нhнэ, т0йже. 
Ч
                                           

27* грешком убачено, нема у савременим руским издањима. 
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Пёснь д7. Їрм0съ: 
Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, * прозорли1выма ґввакyмъ 

ўсмотри 1въ nчи 1ма, * и3зъ тебE и3зhти ї}леву, провозглашaше с™0му, * во 
спасeніе нaше и3 њбновлeніе. 

Gоблгdтнаz и3 пречcтаz къ тебЁ прибэгaю, * и 4бо беззакHніz мо‰ 
превзыд0ша главY мою2: * тh мz возведи2 и 3зъ р0ва ѕHлъ мои1хъ, * 

и3 постaви на твeрдэмъ кaмени вёры стwпы2 мо‰, * да ктомY не 
подви1жусz, и3 тоб0ю сп 7сyсz, * прослaвлю мн0гую и 3 неизречeнную твою2 ко 
мнЁ мл cть. 

Б

е помzнyвши непрaвдъ нaшихъ, * твою2 с™yю їкHну нaмъ даровaла 
є3си2 * въ п0мощь и3 защищeніе t всёхъ находsщихъ на ны2 ѕHлъ. 

* сегw2 рaди тебЁ предъ т0ю * смирeннw и3 бlгодaрнw покланsемсz. 
Н

н0гое твоE препобэди2 бGом™и, мл cрдіе: * и4бо мн0зи грBшницы 
твои 1мъ къ бGу ходaтайствомъ * и3зъ нечeстіz во бlгочcтіе 

преложи1шасz, и3 сп 7сeни бhша. * тёмже сп 7си2 и3 нaсъ * покланsющихсz 
с™0му твоемY џбразу. 

М
с‰ ќмнаz созд†ніz с™hнею и3 чистот0ю, * превозшлA є 3си2, 
пречcтаz: * сегw2 рaди спод0биласz є 3си2 бhти м™рію сн 7а б9іz, * и4же 

їкHну твою2 великорeметскую, * ћкоже и3 и3ны 6z мнHгіz прослaви ди1вными 
чудесы2, * во сп 7сeніе и3 и3збавлeніе нaше.                         Катавaсіа:  

В
Ўслhшахъ, гDи, * смотрeніz твоегw2 тaинство, * разумёхъ дэлA 

тво‰, * и3 прослaвихъ твоE бж cтво 2. 
Пёснь є7. Їрм0съ: 

Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2, хrтE, * и3 њсвэти1вый 
кrт0мъ твои 1мъ ми 1ра концы2, * с®цA просвэти 2 свётомъ твоегw2 
бGоразyміz, * правослaвнw пою1щихъ тS. 

рил0ги сопроти6вныz въ разли6чнаz временA, * џбразъ тв0й сeй 
tрази 2 дв7о, * но ћкоже дрeвле и3 нhнэ nби1тель сію2 и 3 и5же въ нeй, 

* да сп 7сeтъ*28 рабы6 тво‰ всегдA. 
П
                                           

28* измењено према смислу и преводу на србски, а у изворнику: сп7сaетъ. 
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и1вость существyетъ во и3ст0чницэ чудeсъ, * чcтность, и3 блгdть 
бж cтвеннаz показyетсz, * кyпнw же пaки съ чcтностію слaдость 

и3зражaетсz, * цRи1цэ м™ри прили 1чествующаz. 
Ж

н0гое твоE бlгоутр0біе, * въ дeнь стрaшный твои 6мъ рабHмъ 
подaждь, * мл cтивнымъ џкомъ: * ѓще бо и3 грэхHвъ и3сп0лнени 

є3смы2, * не tстyпимъ t сострадaніz твоегw2, * вLчце ч cтаz. 
М

о всsкимъ бlгоговёніемъ твоемY бlгоутр0бію, ч cтнaz, * 
недост0йное моE пёніе приношY: * въ показaніе бlгодарeніz моегw2, 

* мн0гихъ рaди твои 1хъ бlгодэsній, * бGорaдованнаz вLчце.     Катавaсіа:  
С
Q требlжeнное дрeво, * на нeмже распsсz хrт0съ, цRь и3 гDь, * и4мже 

падE дрeвомъ прельсти1вый, * тоб0ю прельсти1всz, * бGу пригвозди1вшусz 
пл0тію, * подаю1щему ми 1ръ душaмъ нaшымъ. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Пр bр0ка їHну подражaz, вопію2: * жив0тъ м0й, бlже, * свободи2 и3зъ 
тли2, * и3 сп 7си1 мz, сп 7се мjра, * зовyща: слaва тебЁ. 

 блгdтный подaтелю бGор0дичный џбразе, * тебЁ вопіeмъ 
прилёжнw: * соблюди2 нaсъ покланsющихсz тебЁ, * и3 сп 7си2 всёхъ 

тебE почитaющихъ. 
Q

кw гп cжи2 nби1тели вели1кіz рeметы, * покорsемсz вёрнw: * тS 
почитaемъ чcтаz, * и3 прославлsемъ тeплэ: * пaствити нaсъ и3 

ўправлsти не престaй, * настaвнице нaша преч cтаz. 
Ћ

ёсней соломHнихъ ты2 пёснь крaснаz, * с™hхъ пр bр0кwвъ зерцaло 
свётлое, * всегдA мjру былA є3си2 бж cтвенное поучeніе. 

lгохвали 1ти тS ћкоже подобaетъ немогyще, * глaсъ гавріи1ловъ мы 2 
тебЁ прин0симъ, чcтаz: * блгdтнаz дв7о рaдуйсz, * рaдуйсz цвёте 

неувzдaемый.                                                  Катавaсіа:  

П
Б
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В0днагw ѕвёрz во ўтр0бэ, * дл†ни їHна кrтови 1днw распростeръ, * 
сп 7си1тельную стрaсть проwбражaше ћвэ. * тёмъ триднeвенъ и3зшeдъ, * 
премjрное воскrніе прописaше, * пл0тію пригвождeннагw хrтA бGа, * и 3 
триднeвнымъ воскrніемъ мjръ просвёщшагw. 

Кондaкъ, глaсъ }: 
ще и3 блгcви1ла є3си2 * nби1тель великорeметскую * с™hмъ твои 1мъ 
џбразомъ, * вси2 и 4ноцы nби1телей сmрмjйскихъ*29 * застyпницу тS 
нарицaютъ * и3 прилёжнw взывaютъ: * сп 7си2 нaсъ, бGом™и, * 

м™рними твои 1ми къ бGу мlтвами.                                Јкосъ: 
Ѓ

рaздн(е)ствомъ їкHны твоеS * њбрaдовала є3си2, вLчце, и4нокwвъ 
вели1кіz рeметы, * тёмже м0лимъ тS, всебlгaz: * њбрaдуй и3 нaсъ 
душeвнw и3 тэлeснw стрaждущихъ, * и3 ми1ръ блгdтный подaждь 

нaмъ, * да тебЁ хвалeбнw взывaемъ: * Рaдуйсz, цэли1телz дyшъ и3 тэлeсъ 
нaшихъ р0ждшаz: * рaдуйсz, си1лу ѓдову ржcтв0мъ твои1мъ попрaвшаz. * 
рaдуйсz, є3ди1наго t прес™hz трbцы безсёменнw воплоти1вшаz: * рaдуйсz, 
прeжде tриновeнное нaше є3стество2 бGу прибли1жившаz. * рaдуйсz, їкHнами 
твои1ми при1снw нaмъ бlгодёющаz: * рaдуйсz, великорeметскою твоeю 
їкHною нaмъ помогaющаz. * рaдуйсz, мlтвамъ нaшымъ внeмлющаz: * 
рaдуйсz, и3 сп7си2 нaсъ м™рними твои1ми къ бGу мlтвами. 

П

Пёснь з7. Їрм0съ: 
ТебE ќмную, бцdе, пeщь разсмотрsемъ, вёрніи: * ћкоже бо џтроки 

сп 7сE три2, превозноси1мый, * мjръ њбнови 2, * во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, * 
хвaльный nц7є1въ бGъ и3 препрослaвленъ. 

би1тель великорeметскаz њбложи1сz свётлою слaвою, дв7о, и3 чeстію: * 
њ џбразэ твоeмъ є3г0же почитaюще непрестaннw вопіeмъ ти2: * 

рaдуйсz, всехвaльнаz бцdе, * блгcвeннаz и3 всенепор0чнаz вLчце. 
N

одражaтели и3 ревни1тели бlгочcтіz * сотвори1 ны, вLчце: * да со 
џтроки въ пeщи вавmлHнстэй * за бlгочcтіе подвизaвшимисz,*30 

всегдA поeмъ: * блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. 
П
                                           

29* наша измена, у изворнику: сmрмjйскіz [земли 2] / сmрм‡йскіz ? 
30* или: подвизaвшымсz ? 
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одражaтели бhти nц7є1мъ преподHбнымъ, * пост0мъ и3 мlтвою бGу 
бlгоугоди1вшымъ, * помози 2 нaмъ, вLчце, * да со џнэми 

вопл0щшемусz t тебE, * є3ди1ному t пребж cтвенныz тр bцы, * со nц7eмъ и 3 
д¦омъ при 1снw поeмъ: * блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

П
одражaтельница мл cрдіz*31 б9іz сyщи, пречcтаz дв7о, * на вс‰ р0ды 
хrті†нскіz и3зливaеши мл cрдіе твоE, * и3 твоeю їкHною мнHга[z] 

бlгодэ‰ніz подаeши рабHмъ [твои 6мъ]. * сегw2 рaди люб0вію сію2 чествyемъ 
тебE самyю, * на нeй и3з8wбражeнную почитaюще.                Катавaсіа:  

П
Безyмное велёніе * мучи 1телz ѕлочести1вагw лю1ди поколебA, * дhшущее 

прещeніе и3 ѕлохулeніе бGомeрзское: * nбaче три2 џтроки * не ўстраши 2 
ћрость ѕвёрскаz, * ни џгнь снэдazй, * но противодhшущу росон0сному 
д¦у, * со nгнeмъ сyще поsху: * препётый nц 7є1въ и 3 нaсъ б9е, * блгcвeнъ 
є3си2. 

Пёснь }. Їрм0съ: 
Е #гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, * ћкw творцA и3 гDа, * 

п0йте сщ 7eнницы, * прослaвите џтроцы, * блгcви1те лю1діе * и3 превозноси1те 
во вс‰ вёки. 

удесA преестeствєннаz написyетъ тв0й присноживhй џбразъ, дв 7о: * 
тёмже къ томY прибэгaюще * со всsкимъ и4скреннимъ 

расположeніемъ, и3 тeплою с®ца люб0вію: * пл0дъ блгcвeніz припожнeмъ, * 
сп 7сeніz же пaки полyчимъ, * и3 бцdу чтyще во вёки. 

Ч
оказyетсz ћкw нб7о свэтон0сное хрaмъ сeй, дв7о: * свётъ бо 
сладчaйшій блистaетъ t пrт0ла твоегw2 выс0кагw, * на нeмже 

чyдный џбразъ д0брэ ўтверждaетсz * и3 дары2 подаeтъ, дост0йнw 
приближaющымсz * и3 покланsющымсz томY со бlгоговёніемъ. 

П
охрани2 сію2 всеч cтнyю nби1тель блгdтію џбраза твоегw2 * t всsкіz 
ск0рби, њѕлоблeніz и3 нyжды, * мlтвами с™aгw великом§нка 

дими 1тріа, бцdе прес™az, * нaсъ же спод0би м0лимсz сп 7сaемыхъ чaсти, 
бlгоутр0біемъ твои 1мъ: * да тS поeмъ во вс‰ вёки. 

С
                                           

31* измењено према смислу и преводу на србски, а у изворнику (вероватно штампарском грешком): млcрднаz. 
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ёніе смирeнное пріими 2, дв 7о: * ћкоже сн 7ъ тв0й, вLчце, пріsтъ * 
вдови1цы двЁ t всегw2 с®ца лє1пты, * въ ћсное показaніе 

бlгодарeніz дyшы души 2 нaшеz: * тh бо на произволeніе, не на глаг0лы 
взирaеши, * и4стиннаz цRи1це, блгcвeннаz во вс‰ вёки.              Тaже:  

П

Хвaлимъ, блгcви1мъ, покланsемсz гDеви, * пою1ще и3 превозносsще во 
вс‰ вёки.                                                     Катавaсіа:  

лг cви1те џтроцы, * тр bцы равночи 1сленніи, * содётелz nц7A бGа, * 
п0йте снизшeдшее сл0во, * и3 џгнь въ р0су претв0ршее, * и3 

превозноси1те всBмъ жи1знь подавaющаго, * д¦а всес™aго, во вёки. 
Б

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Џбразъ чи 1стагw рж cтвA твоегw2, * nгнепали1маz купинA показA 
неwпaльнаz: * и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти * 
м0лимсz пeщь, * да тS, бцdе, * непрестaннw величaемъ. 

мz твоE, всепётаz, досточти1мое слaвzще, * поeмъ пёснь 
послёднюю, * смирeннw приносsще вLчцэ нaшей: * q всецRи1це, 

рaдуйсz, ќбw бцdе: * рaдуйсz, мRjе многоимени 1таz. 
И$

aдуйсz, мRjе всечyднаz: * рaдуйсz, блгcвeннаz: * сlнцекaплющій 
пrт0ле сщ 7eнный, * п0стникwвъ наслаждeніе, * монaшествующихъ 

всёхъ ўкрашeніе: * рaдуйсz, правослaвныхъ сп 7сeніе и3 заступлeніе. 
Р

рани1тельница nби1тели предстои1тъ, * и3 монaшествующихъ всёхъ 
ўправлeніе, * великорeметскаz їкHна пречcтаz, * ю4же люб0вію 

мн0гою лобызaемъ, * и3 тS ћкw бц dу и3 гп cжY нaшу почитaемъ. 
Х
ще с™jи и3 премyдріи nц 7ы2 не возмог0ша воспёти * ћкоже 
дост0итъ добродётелей твои 1хъ пучи 1ну: * то 2 кто 2  возм0жетъ 

воспёти сіS*32  дост0йнw; * но ќбw ћкw бцdу * непрестaннw тS 
величaемъ.                                                    Катавaсіа:  

Ѓ

                                           
32* или: сію2 ? 



~ 14 ~    Мцcа ѓvгуста въ к 7д-й дeнь 

Тaинъ є3си2, бцdе, рaй, * невоздёланнw возрасти1вшій*33 хrтA, * и4мже 
кrтное живон0сное * на земли2 насади1сz дрeво. * тёмъ нhнэ возноси1му, 
* покланsющесz є3мY, тS величaемъ. 

Свэти 1ленъ: 
ріими 2 молeніе нaше, * преч cтаz бцdе, * сохрани 2 и3 заступи2 t 
всsкагw ѕлA, * и3 не tри1ни нaсъ t своегw2 чcтнaгw џбраза: * тs 

бо и4мамы мlтвенницу тeплу * и3 покр0въ неруши 1мый, * nби1тели сеS * 
вели1кую похвалY и3 ўтверждeніе.                               [Три1жды.] 

П
На хвали 1техъ, стіхи6ры, глaсъ д7: 

ріиди1те, и4нокwвъ*34 ли 1цы, * дух0внw возвесели1мсz њ чcтнёмъ 
прaздницэ * вLчцы нaшеz бцdы, * бlгjz нaшеz застyпницы: * 

nнa бо своeю їкHною нaсъ ўтэшaетъ, * њ потрeбныхъ къ житію 2 
нaшему промышлsетъ, * и3 сп 7сeніе вёчное нaмъ ўстроsетъ.    [Двaжды.] 

П
aкw тS раби2 твои 2, * бцdе, дост0йнw восхвaлимъ; * ћкw твоeю 
їкHною съ предвёчнымъ мLнцемъ, * дух0внw нaсъ весели1ши, * и3 t 

всёхъ бёдъ мл cтивw сп 7сaеши, * и3 полє1знаz нaмъ всегдA дaруеши. 
К

 твоегw2 њ нaсъ, вLчце, промышлeніz: * чyдную бо твою2 їкHну 
посылaеши днeсь, * и3 стрaжа нaмъ неусhпна подаeши мл cтивнw, * 

и3 ўтэшeніе стрaнствію нaшему. * тёмже познaвше тво‰ чcтн†z чудесA, 
* пёсньми тS величaемъ.                        Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }: 

Q,

aинство t вёка сокровeнное, * в0лею б9іею проzви1вшаz, * и 3 
є3ди1наго t тр bцы воплоти 1вшаz, * пречcтаz дв7о, * твою2 їкHну 

nби1тели сeй въ покр0въ и3 защищeніе даровaла є3си2, * и3 под0біzми є3S 
мнHгіz страны 6 правосл†вныz, * грaды и3 nби1тєли ўкраси1ла є3си2, * и 3 
тёми т0ки чудeсъ и3 и3сцэлeній и3зливaеши вBрнымъ. * тёмже 
бlгодaрственнw и3 хвалeбнw вопіeмъ ти2: * рaдуйсz, непристyпнагw бж cтвA 
селeніе, * и3 нaше съ бGомъ примирeніе, * и3 всёхъ бёдъ и3збавлeніе. 

Т

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. 
                                           

33* или: возрасти1вши. 
34* измењено према нотном прилогу, а у тексту: и4нwкъ. 
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На літургjи. 

Бlжє1нна t канHна, пёснь G-z и3 ѕ7-z, на }. 

По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ. 

Прокjменъ, глaсъ G [пёснь бцdы]: 

Вели1читъ душA моS гDа, [и3 возрaдовасz дyхъ м0й њ бз7э сп 7сэ 
моeмъ.]*35 

Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS, [сe бо t нhнэ ўбlжaтъ 
мS вси 2 р0ди.]*36 

Ґп cлъ ко є3врeємъ, зачaло ™к.*37 

рaтіе, [f7,№] и3мёzше (бо)  *пeрваz ски1ніа*38 њправд†ніz слyжбы, 
с™0е же людск0е. [в 7] Ски1ніа бо соwруженA бhсть пeрваz, въ нeйже 
свэти1льникъ, и3 трапeза, и3 предложeніе хлёбwвъ, ћже гlг0летсz 

с™†z. [G] По вторёй же завёсэ ски1ніа гlг0лемаz с™†z с™hхъ, [д7] Злaту 
и3мyщи кади1льницу, и3 ковчeгъ завёта њковaнъ всю1ду злaтомъ, въ нeмже 
стaмна златA и3мyщаz мaнну, и3 жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 скрижaли 
завёта. [є7] Превhшше же є3гw2 херувjми слaвы, њсэнsющіи nлтaрь:*39 њ 
ни1хже нёсть нhнэ гlг0лати подр0бну. [ѕ 7] Си 6мъ же тaкw ўстр0єнымъ, 
въ пeрвую ќбw ски 1нію вhну вхождaху сщ 7eнницы, сл{жбы совершaюще: [з7] 
Во вторyю же є 3ди1ною въ лёто є3ди1нъ ґрхіерeй, не без8 кр0ве, ю4же 
прин0ситъ за себE, и3 њ людски 1хъ невёжествіихъ. 

Б

Ґллилyіа, глaсъ }: 

Стjхъ: Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, * и3 приклони2 ќхо твоE.*40 

Стjхъ: ЛицY твоемY пом0лzтсz * богaтіи лю1дстіи.*41 

                                           
35* Лк. 1,46 и 47. 
36* Лк. 1,48. 
37* Јевр. 9,1‐7 (зач. 320). 
38* пeрвый [завётъ]. 
39* њчисти1лище. 
40* Пс. 44,11а. 
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Е #ђліе t луки 2, зачaло н 7д.*42 

о врeмz џно, вни1де ї}съ [‹,lи] въ вeсь нёкую: женa же нёкаz 
и4менемъ мaрfа пріsтъ є 3го 2 въ д0мъ св0й. [lf] И# сестрA є4й бЁ 
нарицaемаz марjа, ћже и3 сёдши при ногY ї}сову слhшаше сл0во 

є3гw2. [м 7] Мaрfа же м0лвzше њ мн0зэ слyжбэ, стaвши же речE: гDи, не 
брежeши ли, ћкw сестрA моS є3ди1ну мS њстaви служи 1ти; рцы2 u5бо є 4й, 
да ми 2 пом0жетъ. [м 7а] Tвэщaвъ же ї}съ, речE є 4й: мaрfо, мaрfо, 
печeшисz, и3 м0лвиши њ мн0зэ. [м 7в] Е #ди1но же є4сть на потрeбу: марjа же 
бlгyю чaсть и3збрA, ћже не tи1метсz t неS. [[№i,к7з] Бhсть же є3гдA 
гlг0лаше сі‰, воздви1гши нёкаz женA глaсъ t нар0да, речE є3мY бlжeно 
чрeво носи1вшее тS, и3 сосцA ±же є3си2 ссaлъ. [[к7и] Џнъ же речE: тёмже u5бо 
бlжeни слhшащіи сл0во б9іе, и3 хранsщіи є5.] 

В

Причaстенъ:  

Чaшу сп 7сeніz пріимY, [и3 и 4мz гDне призовY].*43 

                                                                                                                                    
41* Пс. 44,13б. 
42* Лк. 10,38‐42; и 11,27‐28 (зач. 54). 
43* Пс. 115,4. 



МЕСЕЦА АВГУСТА У 24. ДАН. 

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  
У ЧАСТ И СПОМЕН ЧУДОТВОРНЕ [ЊЕНЕ] ИКОНЕ [ЗВАНЕ:] 

ВЕЛИКОРЕМЕТСКА.*1 

НА ВЕЛИКОЈ ВЕЧЕРЊИ.  

Певамо: „Блажен (је) човек ...“ – 1. антифон.   

На „Господе завапих ...“ стихире на 8, глас 4: 

ођите  сада,  љубитељи  празника,  монаха  часних  цели  зборе, 
дођите и сви световни људи, дођите да песмама успојемо топло 

Њена  божанствена  дела  велика,  и  с  љубављу  да  ублажимо  заиста 
Присноблажену, у обитељи Великореметској веселећи се.    [Двапут.] 

Д

ада  Те  блажимо,  Присноблажена  Владичице,  и  верно  се 
клањамо  Твојој  Икони  свечасној,  заштитници  Фрушке  Горе, 

пред чијим ликом ми научисмо да певамо и блажимо Тебе, Матер 
Саздатељеву.                                                                                                  [Двапут.] 

С
а Теби, Госпођо, прибегавају родови правоверних, просе велике 
милости и примају неоскудно у болести исцељење, у страстима 

отрежњење,  у  тузи  утеху.  Источи  и  мени,  Владичице,  капљу 
душеспаситељну, да са свима и ја појем Твоје величанство.        [Двапут.] 

К
ожанственим  зракама  просветли  појце  Ти  и  утврди,  Дјево 
свенепорочна,  целога  света  моћна  заступнице,  да  светкујемо 

сви  који  Те  с  љубављу  хвалимо  и  преславни  лик  Твој  штујемо  и 
молимо: не престај, Дјево, молитвама Твојим да спасаваш рабе Твоје 
од сваке беде, једина благословена. [Двапут.] Слава ... и сада ... глас 1: 

Б

ођите,  сви  људи,  да  вером  окупљени  прославимо  Владичицу 
Богородицу,  заступницу  рода  нашега,  и  окружујући  часну 

Икону с љубављу је љубимо говорећи: радуј се, пречиста Дјево; радуј 
се, Мати Господа Вишњега; радуј се, покрове и спасење душа наших. 

Д

                                                 
1* приређено према штампаном издању: Слyжба прес™ёй бцdэ въ чeсть и3 пaмzть чудотв0рныz є3S їкHны, нарицaемыz 
великорeметскіz (СЛУЖБА  ПРЕСВЕТОЈ  БОГОРОДИЦИ  У  ЧАСТ  И  СПОМЕН  ЧУДОТВОРНЕ  ИКОНЕ 
ВЕЛИКОРЕМЕТСКЕ),  саставио:  проигуман  Хризостом  (Столић)  Хиландарац  (уз  Велики  пост  1982.  год.), 
превео  на  србски:  академик  д‐р  Димитрије  Богдановић  (маја  1982.  год.),  приредио:  [академик]  Димитрије 
Стефановић, Манастир Велика Ремета, 2010.  год. Празновање установио Еп. Сремски д‐р Андреј  (Фрушић) 
1983. год. Текст је и од нас додатно прегледан и подвргнут граматичкој и другој редакцији. 
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Вход. „Светлости тиха ...“ Прокимен дана и читања три. 

Постања читање (1. Мојс. 28,10‐17). 

зиђе Јаков од студенца заветнога, и оде у Харан. И нађе једно 
место те леже да спава тамо, јер је сунце већ било зашло. И 
узе  камен  са  гомиле  на  том  месту  и  положи  га  себи  под 

главу,  и  заспа  на  месту  оном.  И  виде  у  сну:  гле,  лестве  стајаху  на 
земљи а врхом сезаху до неба, и анђели Божји пењаху се и силажаху 
по њима. И Господ бејаше на врху, и рече: „Ја сам Бог Авраама, оца 
твојега, и Бог Исааков. Не бој се! Земљу на којој спаваш теби ћу дати 
и  семену  твојему.  И  биће  семена  твојег  као  песка  на  земљи,  и 
распространиће се сва колена земна тобом и семеном твојим. И гле, 
ја сам с тобом да те чувам на сваком путу куд пођеш, и вратићу те у 
земљу ову, јер те нећу оставити док не учиним све што сам ти казао.“ 
И пробуди се Јаков од сна својега, и рече: „Зацело је Господ на месту 
овом, а ја не знах.“ И уплаши се и рече: „Како је страшно место ово! 
То није друго, него дом Божји, а ово су вратнице небеске!“ 

И

Пророчанства Језекиљева читање (Језек. 43,27; 44, 1‐4). 

ако говори Господ: „Биће од осмог дана и даље, принеће 
свештеници  на  жртвенику  свеспаљенице  ваше  и  жртве 
благодарне  за  спасење  ваше,  и  примићу  вас“,  говори 

Адонај  Господ.  И  окрену  ме  путем  к  вратима  спољашњим  од 
светиње,  што  гледају  на  исток,  и  она  беху  затворена.  И  рече  ми 
Господ: „Врата ова да буду затворена, и да се не отварају, и нико да не 
прође кроз њих,  јер ће Господ Бог Израиљев проћи кроз њих; зато 
нека  буду  затворена.  Кнез  ће  сести  у  њима  да  једе  хлеб,  путем 
еламских вратница ући ће, и истим путем нека изађе.“ И одведе ме 
ка вратима од светиње што гледају на север, пред храм, и видех, и гле, 
пун славе беше храм Господњи. 

Т

Прича читање (Прич. 9,1‐11). 

ремудрост  сазида  себи  дом  и  утврди  стубова  седам.  Закла 
своје  жртве  и  раствори  у  чаши  своје  вино  и  уготови  своју 
трпезу.  Посла  своје  слуге,  позивајући  громким  гласом  на 

чашу,  говорећи: „Ко  је безуман, нека сврати к мени“, и онима који 
оскудевају у памети рече: „Дођите, једите мој хлеб и пијте вино што 
га  растворих  вама.  Оставите  безумље,  и  живи  бићете;  иштите 

П
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памети, да поживите, и разум покажите у знању.“ Ко саветује рђаве, 
навући ће срамоту; и ко кори безбожног, штетиће себи,  јер  је укор 
безбожноме као рана. Не карај зле, да те не омрзну; укори мудрог и 
заволеће  те;  дај  мудром  повода,  и  биће  још  мудрији;  реци 
праведноме,  и  још  ће  хтети  да  чује.  Почетак  је  мудрости  страх 
Господњи  и  знање  је  светиње  разум:  познавање  Закона  је  добра 
мисао. На овај начин, дуго ћеш поживети и додаће се теби године 
живота. 

На литији стихире, глас 8: 

  овај дан Господњи радујте се, људи: гле, сјајни облак у ваздуху 
чудесно лебди и благодат изнад обитељи Великореметске јавља 

се,  Једина  и  Јединог  на  рукама  матерњим  која  носи  Христа, 
Спаситеља васељене, на спасење душа наших. 

У
адује се данас Фрушка Гора, ликује обитељ Великореметска, а с 
њом и друге обитељи  сремске,  светкује и цела  земља  српска, 

јер благодат Божје Матере милостиво данас посети нас чудотворном 
својом Иконом,  којом  дарује  у муци  бодрење,  у  тузи  утеху,  у  болу 
исцељење, у свакој беди избављење, и свима нама даје велику милост. 

Р

Слава ... и сада ... исти глас: 

з  свете  Иконе  Твоје,  Владичице  преблага,  исцељења  потоци 
теку,  којима  се  напајају  благодатно  душе  наше,  и  лече  се 

бесплатно  тела наша. Стога Те милостиву Матер Спаситеља нашег 
увек величамо. 

И
На стиховном стихире, глас 2: 

разнује данас обитељ светог Димитрија и песму узноси Теби, 
чистој Богоматери, коју сва твар поштује славећи.   П

Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје.*2 

коно  свеславна  Матере  Бога  Слова,  покровитељство  Велике 
Ремете, покриј нас, чувајући од свих жалости. И
Стих: Споменућу име Твоје у сваком нараштају.*3 

                                                 
2* Пс. 44,11а. 
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зданицо  хришћанска,  пресвета  Дјево,  благодаћу  Твоје  Иконе 
од сваке несреће Твоје рабе чувај.             Слава ... и сада ... глас 3: 

рпског  се  Сиона  сад  цело мноштво  весели  празнујући  сјајно 
светковину,  праву  Богородицу  заиста  упознавши,  Тебе  да 

блажи присноблажену и чисту, свенепорочну и неоскврњену Матер 
Бога нашега. Стога с Гаврилом Теби кличемо: Радуј се, благодатна! 

У
С

Тропар Богородици, глас 3: 

еби  припадамо,  Госпођо,  и  с  љубављу  гледајући  свету  Икону 
Твоју  вапимо  Ти:  дођи  нам,  блага  Мати,  помилуј  штоватеље 

Твоје и даруј нам свету слику своју у залог милости и спасења. [Трипут.] 
Т

НА ЈУТРЕЊУ. 

После 1. катизме, седален, глас 1: 

нђела мноштво на небу Теби, Царице, служи, а ми грешни на 
земљи стојећи пред светом Иконом Твојом величамо Тебе која 

си узвеличала род наш.                             Слава ... и сада ... Исти седален. 
А

После 2. катизме, седален, глас 8: 

а Теби, Пречиста, усрдно прибегавамо и пред Твојом Иконом 
припадајући  за  помоћ  молимо:  помози  нам  да  ово  време 

живота  нашег  у  миру  и  покајању  скончамо,  и  у  Царство  небеско 
несметан улаз да добијемо.                     Слава ... и сада ... Исти седален. 

 К
После полијелеја, величаније: 

еличамо  Те,  Пресвета  Дјево,  богоизабрана  Девојчице,  и 
штујемо слику Твоју свету из које точиш исцељења свима који 

са вером притичу. 
В

Псалам изабрани: 

омени, Господе, Давида и сву кротост његову.*4 Јер се заклео 
Господу,  обећао  се  Богу  Јаковљевом.* 5   Гле,  чусмо  их  у 

Еуфрату, нађосмо их у пољима дубравним.*6 Преславно се казује о 
теби, Граде Божји:*7 Бог је сред њега, и неће га напустити!*8 Закле се 

П
                                                                                                                                                                                          
3* Пс. 44,18а. 
4* Пс. 131,1. 
5* Пс. 131,2. 
6* Пс. 131,6. 
7* Пс. 86,3. 
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Господ  Давиду  истином  и  неће  порећи:* 9   Плод  утробе  твоје 
посадићу на престо твој.*10 Јер изабра Господ Сиона, изволи њега за 
станиште  Своје.* 11   Осветио  је  насеље  Своје  Вишњи.* 12   Светиња  и 
величанство  у  светилишту Његовом.*13  Свет  је  храм  Твој,  диван  у 
правди.*14 Дому Твојему приличи светиња, Господе, колико год буде 
трајао.*15 Поменућу име Твоје у сваком нараштају.*16 Благословен је 
Господ на веки,*17 и на век векова.*18                                 Слава ... и сада ... 

Алилуја, алилуја, алилуја; слава Теби, Боже. [Трипут.] 

После полијелеја, седален, глас 2: 

ођите, верни, да духовно, као што псалам каже, светкујемо, јер 
дође  дан  за  празник  Иконе  Богоматере.  Стога  јој  радосно 

завапимо:  Радуј  се,  Ти  која  си  Једнога  од  Тројице  Христа 
Животодавца телом родила; радуј се, Ти која си на рукама Твојим без 
муке носила Онога који  све што  је  створено држи,  и  страдањем на 
крсту род људски из ропства вражијег избавља.   

Д

Слава ... и сада ... исто. 

Степена, 1. антифон 4. гласа. 

Прокимен, глас 4: 

Споменућу име Твоје у сваком нараштају.*19 

Стих: Лицу ће се Твом помолити богаташи у народу.*20 

„Све што дише ...“ 
                                                                                                                                                                                          
8* Пс. 45,6а. 
9* Пс. 131,11а. 
10* Пс. 131,11б. 
11* Пс. 131,13. 
12* Пс. 45,5б. 
13* Пс. 95,6б. 
14* Пс. 64,5б‐6а. 
15* Пс. 92,6б. 
16* Пс. 44,18. 
17* Пс. 88,53а. 
18* Пс. 44,18б. 
19* Пс. 44,18а. 
20* Пс. 44,13б. 
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Јеванђеље од Луке, зачало 4.*21 
  дане оне,  [1,39] Марија уставши отиде хитно у горски крај, у 
град Јудин. [40] И уђе у дом Захаријин, и поздрави Јелисавету. 
[41]  А  кад  Јелисавета  чу  поздрав  Маријин,  заигра  дијете  у 

утроби њезиној,  и  Јелисавета  се испуни Духа Светога,  [42] И повика 
узвишеним  гласом  и  рече:  Благословена  си  ти  међу  женама,  и 
благословен је плод утробе твоје!  [43] И откуд мени ово да дође мати 
Господа  мојега  мени?  [44]  Јер  гле,  када  глас  поздрава  твојега  дође  у 
уши моје,  заигра дијете од радости у утроби мојој.  [45] И благо оној 
која  вјерова,  да  ће  се  извршити што  јој  је  казао  Господ.  [46]  И  рече 
Марија:  Велича  душа моја  Господа;  [47] И  обрадова  се  дух мој  Богу, 
Спасу мојему,  [48] Што погледа на смјерност слушкиње своје;  јер гле, 
од  сада  ће  ме  звати  блаженом  сви  нараштаји;  [49]  Што  ми  учини 
величину Силни, и свето име његово. […] [56] И остаде Марија са њом 
око три мјесеца, и врати се дому своме. 

У

После 50‐ог псалма, стихира,глас 6: 
есели  се,  Великореметска  обитељи,  јер  тама  се жалости  твоје 
разгони,  а  светлост  твојег  весеља  осваја,  бура  се  супротних 

ветрова  уставља. Иноци  у  тузи  слатко  тешење примају, Царици  се 
јединој клањају, у молитви говоре: Пречиста Дјево, молбама Твојим 
избави рабе Твоје од сваке беде и жалости. 

В

Канон Богородици, са ирмосом на 14. Глас 1: 
Песма 1. Ирмос: 

Твоја победна десница богодолично се у моћи прослави,  јер она, 
Бесмртни,  свемоћна противнике  сатре,  преко пучине Израиљцима 
пут пропутивши. 

јево свенепорочна, на Твоју благодатну и живу слику гледајући 
Твоји раби певамо Тебе. Д
ве ти је изнад ума што показујеш онима који с љубављу славе и 
с  вером  штују  божанске,  Чиста,  силе  Твоје,  јер  се  Ти, 

Богородице, славно заиста прославила јеси. 
С

лагодат  дајући  многу  обновитељима  свете  обитељи 
Великореметске, Ти си одредила да јој лик Твој буде богатство 

непотрошиво. 
Б

                                                 
21* Лк. 1,39‐49 и 56 (зач. 4). 
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огатство се показа заиста пресвети лик Твој, Владичице, али и 
сада  [с]  нама,  рабима  Твојим  овај  пребива,  неизрециву  част 

указујући.                                                                                                    Катавасија:   
Б
Крст  означивши  Мојсије,  управним  покретом  палице  Црвено 

море  пресече  док  је  Израиљ  ходао  пешице;  и  обратно,  пред 
фараоновим  га  колима  удари  и  споји,  попречним  покретом 
уписавши непобедиво оружје; зато Христу појмо, Богу нашему, јер се 
прослави. 

Песма 3. Ирмос: 

Једини  који  познајеш  човекова  бића  немоћ,  и  самилосно  је 
примивши на себе, опаши ме силом с висине да Ти вапијем, Свети: 
живи храме неизрециве славе Твоје, Човекољупче!   

зиђоше  монаси,  Твој  пресвети  лик  у  песмама  да  прославе, 
Мати Божија, и радости пуни вапијаху: Владичице, Ти си нам 

похвала неизрецива у благости! 
И
зе се рукама  јереја божанствена слика Твоје прилике по вољи 
Твојој; скачући од радости сви појаху: Богородице пречиста, Ти 

јеси утврђење обитељи наше, сва наша част и слава. 
У

товатеље  у  обитељи  нашој,  служитеље  и  рабе  Твоје,  чиста, 
удостојила  јеси,  Дјево  Владичице,  лик  овај  Твој  дати  да 

заступа оне који овамо долазе, Богоневесто. 
Ш

ао што некада Давид песмопојац, Дјево свенепорочна, пред 
божанственим  ћивотом  скакаше,  тако  и  ми  сада, 

Владичице, стојећи пред часним ликом Твојим веселимо се и Тебе 
хвалимо.                                                                                              Катавасија:   

К
Жезал  се  као  слика  тајне  прима  изданком  својим  наговештава 

свештеника,  неплодне  пре  тога  цркве  сад  процвета  дрво  крста,  на 
моћ и утврђење. 

Седален, глас 3: 

удотворним  ликом  благословила  јеси,  Богомати,  обитељ 
Великореметску, не лиши материнскога Твојег  старања и нас 

који  данас  светкујемо  ове  Иконе  светли  празник,  да  Тебе  увек  у 
песмама величамо.                                       Слава ... и сада ... Исти седален. 

Ч



~ 24 ~    Месеца августа у 24. дан 

Песма 4. Ирмос: 

Гору Те благодаћу Божјом сеновиту прозорљивим Авакум угледав 
очима, прорече да ће из Тебе изићи Светац Израиљев,  на  спасење 
наше и обновљење. 

огоблагодатна  и  пречиста,  к  Теби  прибегавам,  јер  безакоња 
моја надвисише главу моју; Ти ме извади из јаме зала мојих, и 

постави на  тврди камен  вере  стопе моје  да  се  више не померим,  и 
Тобом да се спасим и прославим велику и неизрециву Твоју на мени 
милост. 

Б

е помињући неправде наше Твоју нам свету Икону даровала 
јеси,  на  помоћ и  заштиту  од  свих  зала што  наваљују  на  нас; 

због тога Теби пред њом смерно се и благодарно клањамо. 
Н

елико  Твоје  надмаши,  Богомати,  милосрђе,  јер  многи 
грешници  Твојим  у  Бога  посредовањем  из  нечашћа  у 

благочашће претворише се и спасени беху. Стога спаси и нас који се 
клањамо светоме Твојем лику. 

В
ва  духовна  створења  светињом  и  чистотом  превазишла  јеси, 
Пречиста;  због  тога  се  удостојила  јеси  да  будеш  Мати  Сина 

Божијега,  који  Икону  Твоју  Великореметску,  као  и  многе  друге, 
прослави дивним чудесима на спасење и избављење наше.    Катавасија: 

С
Чух,  Господе,  за  промисла  Твојег  тајну,  сазнадох  дела  Твоја,  и 

прославих Твоје божество. 

Песма 5. Ирмос: 

Просветливши сјајем доласка Твога, Христе, и осветливши крстом 
Твојим све стране света, срца просветли светлошћу Твог богосазнања, 
оне који Те православно певају. 

асртаје  противне  у  различна  времена  лик  је  Твој  овај  одбио, 
Дјево, но као некад, и сад обитељ ову и све у њој да спасе рабе 

Твоје за свагда. 
Н

ивотности  има  у  источнику  чудеса,  часност  се  и  благодат 
божанствена показује, а са часношћу, опет, и сладост се скупа 

изражава, која Царици Матери приличи. 
Ж
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елику  Твоју  доброту  у  дан  страшни  Твојим  рабима  подај, 
милостива ока, јер иако смо грехова препуни нећемо одустати 

од самилости Твоје, Владичице чиста. 
В

а сваком побожношћу, Твојој доброти, Часна, недостојно моје 
појање  приносим,  као  знак  благодарности  моје,  због  многих 

Твојих доброчинстава, богорадована Владичице.                    Катавасија: 
С
О, преблажено Дрво, на којем распет би Христос, Цар и Господ! 

Тобом  паде  онај  који  се  дрветом  послужи  ради  обмане,  Тобом 
обманут када телом би прикован Бог који мир даје душама нашим. 

Песма 6. Ирмос: 

Пророка Јону подражавам и вапијем: живот мој, Благи, ослободи 
из смрти и спаси, Спасе света, мене који кличем: слава Теби! 

  податељу  благодати,  Богородичина  слико,  Теби  вапијемо 
приљежно: сачувај нас који се клањамо Теби и спаси све који 

Тебе поштују. 

О,
ао  Госпођи обитељи Велике Ремете покоравамо  се  са  вером, 
Тебе штујемо,  Чиста,  и  прослављамо  топло:  предводи  нас  и 

усмеравати не престај, водитељко наша пречиста. 
 К
есама  Соломонових  песмо  красна,  светих  пророка  прозоре 
светли, свагда си свету била божанствена поука. 

лагохвалити  Те  како  треба  не  могући,  глас  Ти  Гаврилов 
приносимо, Чиста:  Благодатна Дјево,  радуј  се;  радуј  се,  цвете 

неувели!                                                                                                      Катавасија: 

П
Б
У  утроби  морске  немани  руке  у  виду  крста  Јона  раширив 

спаситељно  страдање  предсказиваше  јасно.  Тако  после  три  дана 
изашав,  надземно  Васкрсење  наслика  телом  прикованога  Христа 
Бога, који је тридневним Васкрсењем свет просветлио. 

Кондак, глас 8: 

ако  си  само  обитељ  Великореметску  благословила  светим 
Твојим  ликом,  сви  иноци  обитељи  сремских  заштитницом 

Тебе  називају,  и  приљежно  призивају:  спаси  нас,  Богомати, 
материнским Твојим ка Богу молитвама.                                                Икос: 

И
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разником  Иконе  Твоје  обрадовала  јеси,  Владичице,  иноке 
Велике Ремете. Стога те молимо, Свеблага: обрадуј и нас који 

душом  и  телом  страдамо  и  мир  благодатни  подај  нам,  да  Теби  у 
хвали кличемо: Радуј се, јер си целитеља душа и тела наших родила; 
радуј се, што си силу адову породом Твојим згазила. Радуј се, јер си 
Једнога  од  Пресвете  Тројице  бесемено  оваплотила;  радуј  се,  јер  си 
природу нашу, раније одбачену, Богу приближила. Радуј се, што нам 
Иконама  Твојим  увек  добро  чиниш;  радуј  се,  што  нам 
Великореметском  Твојом  Иконом  помажеш.  Радуј  се,  Ти  која  на 
молитве наше пазиш; радуј  се, и спаси нас материнским Твојим ка 
Богу молитвама. 

П

Песма 7. Ирмос: 

Тебе  духовну,  Богородице,  пећ  видимо  верни,  јер  као  што  три 
дечака спасе, Прехвални, свет обнови, у утроби Твојој свецели отаца 
хвални Бог и препрослављени. 

битељ  се  Великореметска  обложи  светлом  славом,  Дјево,  и 
чашћу  са  ликом  Твојим,  који  штујући  непрестано  вапимо  к 

Теби: Радуј  се,  свехвална Богородице,  благословена и  свенепорочна 
Владичице. 

О
одражаватељима  и  ревнитељима  благочашћа  учини  нас, 
Владичице, да са дечацима, у пећ вавилонску за благочашће 

баченим, свагда појемо: Благословен Бог отаца наших. 
П

омози  нам,  Владичице,  да  будемо  подражаватељи 
преподобних  отаца  који  постом  и  молитвом  Богу 

благоугодише, да бисмо са њима Ономе који се од тебе оваплотио, 
једном  од  пребожествене  Тројице,  са  Оцем  и  Духом  увек  појали: 
Благословен јеси, Боже отаца наших. 

П

одражаватељка  си  милосрђа  Божија,  Пречиста  Дјево,  на  све 
нараштаје  хришћанске  изливаш  милосрђе  Твоје,  и  Твојом 

иконом  многа  добра  чиниш  рабима;  због  тога  с  љубављу  ову 
частвујемо Тебе саму, на њој насликану, штујући.                  Катавасија: 

П
Безумна  наредба  мучитеља  злочастивог  људе  поколеба,  претња 

распаљена и хула богомрска; но тројицу дечака не застраши  јарост 
звери, ни огањ који прождире; већ уз ветар супротни што кишу носи 
и у сред огња појаху: Преславни отаца и наш Боже, благословен јеси. 
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Песма 8. Ирмос: 

Онога којег се боје анђели и сва војинства као Творца и Господа, 
појте  свештеници,  прославите  дечаци,  благословите  људи,  и 
преузносите на све векове. 

удеса натприродна осликава Твој свагда живи лик, Дјево; стога 
ка Њему прибегавајући са сваким искреним расположењем и 

топлом срца љубављу, плод благослова ћемо пожњети и спасење уз 
то добити, Богородицу штујући на веки. 

Ч
оказује се као небо сјајно храм овај, Дјево, јер светлост најслађа 
блиста од престола Твојег високог, на коме чудесни лик, добро 

утврђен, даре подаје онима који достојно прилазе и клањају се овом 
побожно. 

П
ачувај  ову  свечасну  обитељ  благодаћу  лика  твојега,  од  сваке 
туге,  зла  и  невоље  молитвама  светог  великомученика 

Димитрија,  Богородице пресвета,  а  нас  удостоји,  молимо  се,  удела 
спасених добротом Твојом, да бисмо Те појали на све векове. 

С
ојање  смерно прими, Дјево,  као Син Твој,  Владичице, што  је 
примио  удовичине  две  лепте  од  свега  срца,  за  јасан  знак 

благодарности  душе  наше;  јер  Ти  на  намеру,  а  не  на  речи  гледаш, 
истинита Царице, благословена на све векове.                                    Онда: 

П
Хвалимо,  благословимо  клањамо  се  Господу,  појући  и 

преузносећи на све векове.                                                                  Катавасија: 

Благословите, дечаци, Тројици равни по броју, Творца Оца Бога, 
појте Слово које сиђе и огањ у росу претвори, и преузносите Онога 
који свима живот даде, Духа свесветог на веки. 

Песма 9. Ирмос: 

Слику  чистог  рођења  Твога  огњем  запаљена  купина  показа 
неопаљива,  и  сада  на  нас  што  искушењима  бесни  пећ  да  угасиш, 
молимо се, да Тебе, Богородице, непрестано величамо. 

ме Твоје достојно, Свепевана, славећи појемо, песму последњу 
смерно  приносећи  Владичици  нашој,  Свецарице:  Радуј  се, 

Богородице; радуј се, Маријо која многа имена носиш. 
И
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адуј се, Маријо свечудесна; радуј се, Благословена, сунцем што 
блисташ Престоле свештени, испосника насладо, свих монаха 

украсе; радуј се, православних спасе[ње] и заштито. 
Р

уварка  је  обитељи  пред  нама,  и  монасима  свима  путоказ, 
Великореметска  Икона  пречиста,  коју  са  љубављу  великом 

љубимо, и Тебе као Богородицу и Госпођу нашу штујемо. 
Ч

ко свети и премудри оци не могадоше успојати како приличи 
добродетељи Твојих пучину,  ко може да успоје ову достојно? 

Но ми Те, ипак, као Богородицу непрестано величамо.      Катавасија: 
А
Тајновит си, Богородице, рај у коме без рада ниче Христос, којим 

се  живоносно  на  земљи  дрво  крста  засади;  зато  сад,  клањајући  се 
њему, на крст подигнутом, Тебе величамо. 

Светилен: 

рими мољење наше, пречиста Богородице, сачувај и заштити 
од сваког зла, и не одгурни нас од својега часног лика, јер Тебе 

имамо молитвеницу топлу, и покров који се не да срушити, обитељи 
ове велику похвалу и утврђење.                                                            [Трипут.] 

П
На „Хвалите …” стихире, глас 4: 

ођите,  зборови  инока,  духовно  да  се  узвеселимо,  о  часном 
празнику Владичице наше Богородице, благе наше заступнице; 

Она  нас  својом  Иконом  теши,  о  потребама  нашим  за  живот 
промишља, и спасење нам вечно припрема.                                [Двапут.] 

Д

ако  да  Тебе,  раби  Твоји,  Богородице,  достојно  усхвалимо, 
пошто  нас  Твојом  иконом  с  предвечним  Дететом  духовно 

спасаваш, и што нам је на корист свагда дарујеш. 
 К
  каквога  Твојег  о  нама,  Владичице,  промишљења!  Чудесну 
Твоју Икону шаљеш данас и стражара нам неуспављива дајеш 

милостиво,  и  тешење  у  странств[овањ]у  нашему.  Стога  упознавши 
Твоја часна чудеса песмама Тебе величамо.     Слава ... и сада ... глас 8: 

О,

ајанство од века  сакривено по вољи Божјој Ти си открила, и 
Једног  од  Тројице  оваплотила,  пречиста  Дјево;  Твоју  Икону 

oбитељи  овој  покров  и  заштиту  даровала  јеси,  и  сликама  њеним 
многе земље православне,  градове и обитељи украсила  јеси, и тиме 

Т
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потоке  чуда  и  исцељења  изливаш  вернима;  стога  Ти  благодарно  и 
хвално вапијемо: Радуј се, неприступног божаства насеље, и наше са 
Богом помирење, и од свих беда избављење. 

Славословије велико и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена од канона, песма трећа и шеста, на 8. 

После Входа: Тропар празника. Слава ... и сада ... кондак. 

Прокимен, глас 3 (Песма Богородице): 

Велича душа моја Господа,  [и обрадова се дух мој Богу Спас(итељ)у 
моме].*22   

Стих: Јер погледа на смерност рабе своје, [јер гле, од сада ће ме звати 
блаженом сви нараштаји].*23 

Апостол Јеврејима, зачало 320.*24 

раћо,  [9,1]  имала  је,  додуше,  и  прва  скинија  правила  за 
богослужење,  а  и  Светињу  земаљску.  [2]  Јер  бјеше  уређен 
први дио скиније, у њему свијетњак и трпеза и постављени 

хљебови,  и  то  се  зове  Светиња.  [3]  А  иза  друге  завјесе  дио  скиније, 
назван Светиња над светињама,  [4] Која имаше златну кадионицу, и 
ковчег обложен свуда златом, у коме бјеше златни сасуд са маном, и 
процвјетали штап Аронов, и плоче Завјета,  [5] А над њим херувими 
славе,  који осјењаваху очистилиште; о чему сада не треба  говорити 
подробно. [6] А пошто ово бијаше тако уређено, улажаху свештеници 
свагда у први дио скиније да врше службу Божију; [7] А у други једном 
у години сам првосвештеник, не без крви, коју приноси за себе и за 
народне гријехе из незнања. 

Б

Алилуја, глас 8: 

Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје.*25 

Стих: Лицу Твојем помолиће се богаташи у народу.*26 

                                                 
22* Лк. 1,46б‐47. 
23* Лк. 1,48. 
24* Јевр. 9,1‐7 (зач. 320). 
25* Пс. 44,11а. 
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Јеванђеље од Луке, зачало 54.*27 

  време оно, уђе Исус [10,38] у једно село, а жена нека, по имену 
Марта,  прими  га  у  кућу  своју.  [39]  И  у  ње  бјеше  сестра  по 
имену  Марија,  која  сједе  код  ногу  Исусових  и  слушаше 

бесједу  његову.  [40]  А  Марта  се  заузела  да  га  што  боље  услужи,  и 
приступивши му рече: Господе, зар ти не мариш што ме сестра моја 
остави  саму  да  служим?  Реци  јој,  дакле,  да ми помогне.  [41] А Исус 
одговарајући  рече  јој: Марта, Марта,  бринеш  се  и  узнемираваш  за 
много,  [42]  А  само  је  једно  потребно.  Али  је  Марија  добри  дио 
изабрала који јој се неће одузети. [[11,27] А док он то говораше, подиже 
глас  једна  жена  из  народа  и  рече  му:  Блажена  утроба  која  те  је 
носила, и дојке које си сисао! [28] А он рече: Ваистину, блажени су они 
који слушају ријеч Божију и држе је.] 

У

Причастен: 

Чашу спасења примићу, [и име Господње призваћу].*28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
26* Пс. 44,13б. 
27* Лк. 10,38‐42; и 11,27‐28 (зач. 54). 
28* Пс. 115,4. 



СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ И СПОМЕН ЧУДОТВОРНЕ 
ИКОНЕ ВЕЛИКОРЕМЕТСКЕ. 

У  време  када  је  био  проигуман  хиландарски  јеромонах  о. 
Хризостом  (Столић),  касније  епископ  жички,  боравио  је  једно 
поподне у манастиру Велика Ремета. Служио је вечерње. Пажњу му 
је привукла руска икона Богородица Великореметска, која је позната 
као чудотворна. Др Зоран Ракић је у свом прилогу описао историјат 
и саму икону. 

Нико није очекивао да ће дубоки утисак који је ова икона оставила 
на проигумана Хризостома довести до његове спонтане намисли да 
састави  Службу  икони  Богородици  Великореметској.  После  овог 
узбудљивог  догађаја  проигуман  Хризостом  саставио  је  на 
црквенословенском језику веома надахнуту оригиналну службу – са 
свим песмама за вечерње, јутрење и литургију. 

У  писму  из манастира  Хиландара  датираном  „IV Недеља Поста 
1982“, аутор о служби пише: „шаљем Вам службу „Икони Пресвете 
Богородице Великореметске“, коју сам обећао да ћу написати када 
сам  био  са  Вама  и  о.  игуманом  великореметским  Данилом 
(Здравковићем) на путу за Вршац. Ставио сам датум за празновање 
24.  август  (6.  септембар)  па  сад  видите  са  владиком  Андрејем 
(Фрушићем),  ако  се  он  слаже  са  службом  и  са  датумом,  нека  се 
служи, а ако не, нека је Богу и Пресветој Богородици слава! Уколико 
се  сложе  сви  да  се  служба  служи,  нека  ове  године  почне  скромно 
празновање, па сваке године све више, и више док се народ навикне ... 
Ако у овој служби има нечега доброг, од Бога је, све што не ваља моје 
је лично.“ 

Замољен  да  црквенословенски  текст  преведе  на  српски  језик 
покојни академик Димитрије Богдановић (1930‐1986) учинио је то са 
великом љубављу. 

Како  се  многе  ствари  у  животу  дешавају  спонтано,  али  никако 
случајно,  велики  заљубљеник  карловачког  појања  и  редовни 
посетилац  манастира  Велика  Ремета,  тада  умировљени  учитељ  у 
Бежанији Светозар Милуровић  (1907‐1985)  ставио  је целу  службу у 
ноте. Много је времена прошло откад смо пришли припреми текста 
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за штампу. Подвиг је учинио Срђан Покорни, члан Студијског хора 
Музиколошког института САНУ, када је сложио црквенословенски и 
српски  текст  као  и  ноте  за  целокупну  службу  на  компјутеру. 
Александар Брујић је помогао при поновном прегледу нотног текста. 
Марина  Обижајева  је  дуго,  детаљно  и  одговорно  прегледала  и 
исправила ортографију и акценте црквенословенског текста. Госпођа 
Милена Шећеровић је организовала снимање иконе која се први пут 
објављује. Свима припада заслужено признање и велика захвалност. 

[академик] Д[имитрије] С[тефановић]. 



ЧУДОТВОРНА ИКОНА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ И 
ПРОРОРОЦИМА У МАНАСТИРУ ВЕЛИКА РЕМЕТА. 

Међу  светињама  похрањеним  у  ризницама  фрушкогорских 
манастира  једна  од  најпоштованијих  јесте  чудотворна  икона 
Пресвете  Богородице  са  Христом  и  пророцима  која  се  чува  у 
манастиру Велика Ремета. У том угледном монашком средишту она 
се налази већ преко два и по столећа. Благодарећи потпису аутора, 
назначеној  години  настанка  и  подацима  сачуваним  у  пребогатим 
руским архивама, порекло ове иконе и путеви којима је доспела до 
древне фрушкогорске лавре могу  се исцрпно реконструисати. Име 
њеног  аутора  –  руског  царског  изографа  Леонтија  Стефанова  – 
исписано је у подножју Богородичиног лика заједно са поменом да је 
дело насликано 1687. године. 

Даља повест иконе може се следити преко архивских докумената. 
Из њих се дознаје да је заједно са још три престоне иконе, које такође 
носе  потписе  руских  царских  иконописаца  –  Јована  Претече,  раду 
Ивана Максимова, Светог Николе,  аутора Спиридона Григорјева, и 
Света Три јерарха, делу Тихона Иванова – насликана у радионицама 
московске Оружејне палате. Забележено  је и да су сва четири рада, 
изображена  „на  великим  даскама,  доброг  писма“,  била  намењена 
угледном  светогорском  манастиру  Ветопеду.  Бурни  политички 
догађаји који су пратили склапање Карловачког мира изменили су 
првобитну  намеру  руских  дародаваца  и  учинили  да  те  раскошно 
сликане иконе уместо на Атон стигну у манастир Раковицу, надомак 
Београда. 

Иконе су у српски манастир доспеле као део награде за услуге које 
је  руској  дипломатији  учинио  раковички  јеромонах  Григорије.  Тај 
виспрени инок је током преговора који су 1699. вођени око склапања 
Карловачког мира помогао руском поклисару П. Б. Возницину око 
закључења  примирја  са  турским  преговарачима,  а  затим  је  помоћ 
пружио и руском изасланику Е. И. Украјинцеву када су исте године у 
Цариграду  продужени  преговори  око  потписивања 
тридесетогодишњег мира са Турском. 

Убрзо,  1701.  године,  Григорије  је  позван  у Москву  где  је њему  и 
његовом манастиру у знак захвалности додељена дародавна повеља 
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цара Петра Великог.  Уз  грамату и поклоне  у  новцу,  самуровини и 
скупоценим  тканинама,  раковички  монаси  су  добили  и  помоћ  у 
црквеним књигама, сасудима и богослужбеним одеждама. Међу тим 
раскошним даровима налазиле су се и четири поменуте иконе. 

Испрва,  те  иконе  су  биле  смештене  у  Раковици.  Како  је  тај 
манастир  током  аустријско‐турског  рата  (1737‐1739)  био  ангажован 
на  страни  Аустријанаца,  његово  братство  је  након  повлачења 
аустријске  војске,  у  страху  од  турске  одмазде,  пребегло  у  Срем. 
Уточиште  је  нашло  у манастиру Велика Ремета  где  су пренесене и 
црквене  драгоцености  из  запустеле  Раковице.  Тако  су  се  у  новом 
обитавалишту  раковичке  сабраће  нашле  и  иконе  које  су,  четири 
деценије  раније,  добијене  у  Русији. Иконе  Јована Претече  и Светог 
Николе  постављене  су  на  иконостас  великореметске  цркве,  док  су 
друге  две  смештене  у  близини  иконостасне  преграде.  На  тим 
местима налазиле су се све до лета 1941. године. 

Делећи  судбину  целокупног  уметничког  наслеђа  које  је 
столећима  сабирано  у  пребогатим  ризницама  фрушкогорских 
манастира,  великореметске иконе  су,  као и  лавра  у  којој  су  чуване, 
током Другог светског рата биле изложене опасностима страховитог 
пустошења усташких завојевача. Срећним случајем сачуване, оне су 
извесно време задржане у Загребу, далеко од народа и цркве којима 
су  припадале,  а  онда  су  уступљене  испрва  Музеју  Српске 
православне цркве а потом ризници манастира Крушедола. Године 
1958.  три  иконе  су  позајмљене  Галерији  Матице  српске,  док  је 
четврта – икона Пресвете Богородице – враћена Великој Ремети. 

На  средишњем  пољу  иконе  насликана  је  фронтална  фигура 
Богородице на престолу одевена у тамнозелену хаљину и пурпурни 
мафорион. Богомајка седи на раскошном трону ренесансних облика 
чији су украси изведени црном контуром на златној основи. У крилу 
држи малог Христа у позлаћеним хаљинама који обема раширеним 
рукама  благосиља.  На  бочним,  вертикалним  странама  широког 
маслинастозеленог  поља,  којим  је  обрубљена  читава  икона, 
распоређено је по шест елипсоидних медаљона на чијим је златним 
основама приказано дванаест допојасних фигура пророка. Пророци 
у рукама држе исписане свитке, а уз њих су насликани предмети који 
представљају  атрибуте  Богородице  и  праобразе  Христа.  На  левој 
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страни перваза нижу се ликови пророка Авакума, Захарије, Исаије, 
Гедеона,  Мојсија  и  Давида,  док  су  на  десној  насликане  фигуре 
Данила,  Језекиља,  Јакова,  Јеремије, Арона и Соломона. Пророци су 
одевени  у  загаситозелене,  пурпурне  и  црвене  одежде  украшене 
златом. Њихове живописне и минуциозно  сликане представе  чине 
успели  контраст  монументалној,  хијератичној  фигури  Богородице 
племенитог и аскетски замишљеног лика. 

Тема пророка приказаних око Богородице са Христом надахнута 
је песмом „Пророци су те наговестили“. Иконографско решење тог 
сижеа,  обично  сликано  на  репрезентативним  престоним  иконама, 
образовано је у ХI‐ХII веку, али је посебну популарност стекло тек у 
послевизантијској уметности. Ликови пророка, текстови исписани на 
њиховим  свицима  и  симболи  који  их  прате  упућују  на  мисли  о 
Богородичином  безгрешном  зачећу,  њеном  уделу  у  оваплоћењу 
Логоса и о Христовом рођењу. Тако овај идејни програм, потврђен и 
учвршћен ауторитетом старозаветних пророка, у исто време сажима 
и  измирује  сложене  теолошке  садржаје  Старог  и  Новог  завета  и 
истиче њихову неразлучиву повезаност. 

У  погледу  стила,  великореметске  иконе  из  1687.  године 
представљају остварења типична за руски иконопис друге половине 
XVII  века.  Та  епоха  у  историји  руског  сликарства  обележена  је  као 
прелазни период у коме су се под утицајем школе Симона Ушакова, 
најзначајнијег  оновременог  иконописца,  у  традиционална 
иконографска  и  стилска  решења  уносили  извесни  елементи 
надахнути  уметношћу  позне  ренесансе  и  барока.  Одјеке  таквих 
стремљења  делимично  открива  и  икона  Пресвете  Богородице. 
Брижљива моделација фигуре, њен наглашен волумен, инсистирање 
на  минуциозном,  готово  реалистичком  приказивању  анатомских 
појединости  лица  и  уношење  неких  ренесансно‐барокних  облика 
при сликању трона, делом изведени под утицајем западноевропске 
уметности,  спретно  су  саображени  традиционално  схваћеном 
фронталном  ставу  Богомајке  и  њеној  на  устаљен  начин  обрађеној 
одећи. Успели спој старог и новог у сликарском поступку обједињен 
је и изузетним колористичким вредностима дела. Она су заснована 
на  сонорним  и  свечаним  сазвучјима  загаситозелене  и  пурпурне, 
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оживљеним  акцентима  цинобера  и  оплемењеним  штедром 
позлатом. 

Архивски  подаци  пружају  сасвим  оскудна  сазнања  о  аутору 
иконе, зографу Леонтију Стефанову. Познато је да  је након провере 
сликарских  способности 1676.  године примљен у Оружејну палату. 
Његов  даљи  рад  у  тој  великој  придворној  уметничкој  радионици 
може  се  пратити  само  делимично.  Од  бројних  иконописних 
остварења  Л.  Стефанова  помињу  се,  уз  неколико  мањих  икона, 
једино  образ  Светог  Леонтија,  који  је  насликао  за  цара  Фјодора 
Алексејевича,  композиција  распећа,  изведена  за  Смоленски  сабор 
Новодевичјег манастира у Москви и представа Христа, израђена за 
Верхоспаски  сабор  московског  Кремља.  Поред  тога,  Стефанов  се 
бавио и низом других уметничко‐занатских послова – осликавањем 
антиминса,  украшавањем  коњских  седала,  прављењем  нацрта  за 
златарске радове и подучавањем млађих иконописаца. Забележено 
је  и  да  је  1687.  године,  пошто  је  стекао  извесне  заслуге,  од  царева 
Ивана и Петра добио на поклон пет аршина финог сукна. У стеченом 
угледу није дуго уживао. Ускоро,  у марту 1688, Л. Стефанов умире. 
Последњи помени који се везују за сликарево име јесу две молбе које 
је његова удовица упутила цару. У првој она моли новац неопходан 
за погреб свог супруга, а у другој тражи мужевљеву заосталу плату да 
би исплатила његове дугове. 

Тако  је  великореметска  икона  Пресвете  Богородице  са 
пророцима,  сачувана далеко од уметникове отаџбине,  у монашком 
средишту на падинама Фрушке Горе, не само једно од последњих већ 
и  несумњиво  најзначајније  познато  дело  Леонтија  Стефанова. 
Првобитно  намењена  славној  атонској  лаври,  она  је,  као  речито 
сведочанство  живих  руско‐српских  веза  у  XVII  веку,  своје  коначно 
одредиште нашла далеко на северу, на српској Светој Гори, у храму 
знаменитог фрушкогорског манастира Велике Ремете, где се и данас 
поштује и прославља као највећа светиња. 

Зоран Ракић 
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