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МЕСЕЦА СЕПТЕМБРА, У 4. ДАН.
СЛУЖБА СВЕТОМ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ ПЕТРУ,
МИТРОПОЛИТУ ДАБРО-БОСАНСКОМ.* 1
НА ВЕЛИКОЈ ВЕЧЕРЊИ.
Први антифон: Блажен (је) човек ...
Затим Господе, Теби завапих ... стихире на 6, глас 4.
Подобан: Као храброг међу мученицима ...
адују се хорови христоименитих људи славећи спомен твој,
Петре богоблажени; јер ти прослави богољубљени народ
српски поставши славнога Саве јерарха равностојећи; и крвљу
својом обојивши свештену одежду, Христу предстојиш сада,
светитељу.
етра врховнога, истоимени јавио се јеси, украс и похвала
православног Сарајева, твојим часним и богомудрим
животом, као пастир истинит, ка животу вечном одвео си свиралом
речи стадо деце твоје, од којих сада примаш похвале,
свештеномучениче блажени.
букавши се у побожност, као наслеђе отачко, украсио си њоме
сав живот свој; научивши себе како приличи, као светиљка
христосветла, мноштва верних обасјао јеси у твојој Босни и
Херцеговини Петре светли и свеславни; и крст мучеништва
заволевши, удостојен си да га понесеш, под старост твоју свештену.
лагољепијем понашања твога љубав си изабрао изнад свих
подвига, зато си миловао сироте, болесне помагао, и потребе
сирочади испуњавао, испуњен љубављу као отац свети; са Богом
љубави, Христом, близак будући, моли да нам дарује љубав према
свима и Богу.
однео си гоњења, Петре свети, од браће лажне што лажно
Бога штоваху, и као пастир испред стада узет јеси радујући се
учествовању у страдањима Христовим, да би се радовао и у
откривењу славе Његове, свештеномучениче, оче Петре.
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* приређено према интернет издању са сајта Фочанске богословије св. Петра Дабро‐босанског.
Поправљене граматичке и друге грешке. Према акростиху Канонâ, и сличности тропарâ са тропаром
свешт.муч. Платону Бања‐лучком могло би се (иако немамо других извесних података) тврдити да је аутор
и ове службе ј‐м А(танасије Симонопетритски) химнограф Цариградске патријаршије, а преводилац опет
пензионисани еп. Атанасије (Јефтић) бивши Захумско‐Херцеговачки.
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ао љубитељ отачаства свога похитај, и као душељубив моли се
сада, за отаџбину твоју, блажени Петре; јер, ево силе пакла
навалише да је са земље сасвим униште, јер стоји као трн у оку
неправедникā и мрзитељā истине Православља.

К

Слава ... глас 6, самогласна:
д младости своје одгајан истином вере праве, и Православље
заволев као невесту Христову, кроз васцели живот свој, Петре
свечасни архијереју, као првоврховни, исповедио си мучеништвом
да је Христос Истина, Живот и Светлост свету, и да цркву врата ада
неће надвладати. Стога, свеблажени свештеномучениче, моли се за
нас, децу и паству твоју, да у трпљењу препловимо море живота, и у
покајању се удостојимо вечног блаженства с тобом пред Богом.

О

И сада ... [Богородичан, глас исти]:
о Те неће славити блажена, Пресвета Дјево? Ко неће појати
Твојем пречистом Породу? Јер Јединородни Син, који пре
векова засја од Оца, роди се из Тебе чисте. Неисказано се ваплоти,
Он који је по природи Бог, и по природи поста човек нас ради.
Нераздељиван у два лица, него познаван у двема природама без
сливања. Њега умоли Чиста, Преблажена, да помилује наше душе.

К

Вход. Светлости тиха ... Прокимен дана.
Читање из Пророштва Исаијина:
во говори Господ: Нека се окупе сви народи и саберу њихови
владари. Ко ће то објавити или ко ће нас обавестити о оном
што је било од почетка? Нека доведу своје сведоке и
оправдају се; нека кажу шта је истина. Ви сте ми сведоци, и ја
сведочим, говори Господ Бог, и слуга мој кога изабрах, да бисте
знали и поверовали и увидели да сам то ја. Пре мене није било
другог Бога нити ће бити после мене. Ја сам Бог и осим мене нема
Спаситеља. Ја сам наговестио, спасао и укорио, и међу вама не беше
туђинца. Ви сте ми сведоци и ја сведочим, говори Господ Бог. Ја
постојим од вечности и нико не може да избавља из моје руке. Кад ја
нешто учиним, ко може изменити. Овако говори Господ Бог који нас
избавља, Светац Израиљев.

О
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Читање из Премудрости Соломонових:

Д

уше праведника су у Божијој руци и никаква мука их не
дотиче. Очима безумника чини се да су они умрли, а њихов
одлазак се сматра као несрећа, и што одлазе од нас као
пропаст. Међутим, они су у миру. Ако су у очима људи били
кажњени, нада им је пуна бесмртности. За мало испаштања
задобили су велика добра, јер их је Бог искушао и нашао да су Њега
достојни. Искушао их је као злато у топионику и примио их као
жртву која се спаљује. Зато ће они засијати у време када их посети,
па ће се растрчати као искре по стрњици. Судиће племенима и
владаће народима, а Господ ће владати над њима довека. Они који
се уздају у Њега схватиће шта је истина, и они који су верни биће у
љубави с Њим. Јер Његови изабраници стичу љубав и милост.
Читање из Премудрости Соломонових:

П

раведници вечно живе и у Господу је њихова награда.
Свевишњи се брине за њих. Зато ће из руке Господње
примити царску круну славе и венац лепоте; десницом
Својом ће их заклањати и мишицом Својом заштитити. Латиће се
Своје ревности као оружја и наоружаће све створење, да се одбрани
од непријатеља. Праведност ће обући као оклоп, а као шлем
ставиће нелицемеран суд, као штит узеће непобедиву светост, а као
мач наоштриће жесток гнев, и сав свет ће поћи с Њим у бој против
безумникā. Полетеће добро уперене стреле: муње из облака
погађаће циљ као из натегнутог лука. Убојно оруђе избациваће зрна
града срџбом набијена. Морска вода бесниће на њих, а реке ће их
потапати без милости. Дах свемоћи успротивиће им се и као вихор
ће их продувати. Безакоње ће опустошити сву земљу, и несрећа ће
испревртати владалачке престоле. Чујте, дакле, владари, и
уразумите се. Поучите се судије далеких земаља. Послушајте ви који
владате мноштвима и хвалите се силом својих народа. Господ вам је
дао моћ и владавина је од Свевишњега, који ће испитивати ваша
дела и истраживати шта смерате.
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На литији, стихире самогласне, глас 1:

А

постолски си провео живот свој, блажени, мученичком
жртвом запечатио љубав Господњу, истргнут бив из стада
твога, и прогоном лажне браће гонитеља 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 се украси, Петре, живот твој, свети, и како се 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 нападану, но увек злоначалника
побеђујућу.
Глас 3:

К

ве поруге и муке, свети оче Петре, сматрао си за немоћне вале
братомржње, остајући непоколебив у исповедању Христа,
допунио си недостатке страдања Његовог на телу своме. Зато нас
удостој, свештеномучениче славни, славе коју Владика благи дарује
онима што труд у винограду Христовом радо подносе.
Глас 4:

С

ведок и мученик верни јави се у служби Речи а исто и
изливањем крви твоје, постао си равночастан древним
мученицима. Јер си знао да страдања садашња нису достојна славе
Божије која ће нам се јавити; без страха поднесе ругања гонитеља
твојих, имајући пред очима својим крст Христов, и Његово славно
тридневно Васкрсење. Стога, свештеномучениче, моли Господа, да и
ми у Њему јеванђелски учествујемо савешћу кроз свакодневно
мучеништво.
Слава … Глас 5:

С

И

змерен си праведно од Господа, Петре свети. По љубави
према Њему, правилно си процењен, и од злата топљеног
нашао се јеси драгоценији. Шта ће ме раздвојити, рече, од
љубљенога ми Господа? Жалост илʹ невоља, гоњења илʹ затвори?
разна мучења или смрт сама? Зато си јуначки пострадао, јерарше
мудри, сматрајући боље да страдаш у дому Православља, него да
служиш заблуди гонитељā 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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азивамо Те блажном, Богородице Дјево и славимо Те, град
верни, непоколебиви, стено необорива, снажна заступнице и
уточиште душа наших.

Н

На стиховње стихире, глас 2:
Подобан: Када Те с дрвета ...
риста као камен нашавши, Петре свештени, поставио си
темељ живота на вери Његовој, са свима светима, као мудри
кућеградитељ; и себе си, оче, усавршио у дом светли, где је
устоличен сам Дух Свети. Отуд си Његовим надахнућем постао
велегласна труба Православља.

Х

Стих: Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду и
преподобни Твоји обрадоваће се.* 2
ођа побожних Србаља јавио се јеси, преблажени оче Петре,
обукавши се у светло одјејање јерархије и узевши жезал
пастирства, светитељу, привео си мноштва познању Христа и
обогаћењу животом вечним, чијих се радости сада наслађујеш;
спомени и нас који поштујемо радоснотворни свети спомен твој.

В

Стих: Уста моја говориће премудрост, а поука срца мога разум.* 3

П

етре 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 свога наслеђа добио јеси, када си од
злобних много пострадао. Стога те молимо с топлом љубављу:
научи нас да Господа човекољупца крсно волимо.
Слава ... глас 4, самогласна:
ада и тебе Господ питаше: Петре, љубиш ли ме? Ти си,
блажени, дао одговор својом саможртвом свеспаљеницом.
Добро си напасао стадо народа твога богомудрим учењем и часним
живљењем; њему си као вечно завештање очински оставио да ништа
од љубави Божије није важније. Стога, свештеномучениче
христоносни, са неба даруј онима који те прослављају, вечногорећу
љубав према Господу.

К

И сада ... [Богородичан, глас исти]:
* Пс. 131,9.
* Пс. 48,4.

2
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огледај на молбе својих молитеља, о Пренепорочна, и утоли
све страхоте што устају на нас, уклони нас од сваке невоље. Јер
само у Теби имамо поуздан и чврст ослонац, у Теби стекосмо своју
предводницу. Не дај да се постидимо, Владичице, када Тебе
призивамо; похитај на мољења оних који Ти верно кличу: Радуј се,
Владичице, потпоро свију, радости и заклоне и спасење душа
наших.

П

Сада отпушташ ... Трисвето. Оче наш ...
На благосиљању хлебова: тропар, глас 8:
слави Христовој сапричасниче и апостолима санаследниче,
свештеномучениче Петре, митрополите Дабробосански, и
архипастиру Херцеговачки, ради вере праве за Христа мученички
пострада, живот вечни наслеђујеш са паством твојом. И сада
светитељу, с новомученицима, моли Христа Бога: да спасе и род наш
православни.
[Двапут]

У

огородице Дјево, радуј се, благодатна Маријо, Господ је с
Тобом. Благословена си Ти међу женама, и благословен је Плод
[Једанпут]
утробе Твоје, јер си родила Спас(итељ)а душа наших.

Б

НА ЈУТРЕЊУ.
На Бог (је)Господ ... Тропар Светога, двапут.
Слава ... и сада ... Богородичан, глас 8:
ади нас рођени од Дјеве, и распеће претрпевши, Благи, смрћу
си смрт уништио, и васкрсење пројавио као Бог: не презри
створење руку Твојих, јави човекољубље Твоје, Милостиви, прими
Родитељку Твоју Богородицу која се моли за нас, и спаси, Спасе наш,
народ обезнађени.

Р

Сједален први, глас 1.
[Подобан]: Гроб твој, Спасе ...
обедио си сјајно победом мученикā, 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.

П

Слава ... и сада ... [Богородичан, глас исти]:
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одила си телом пребожанственог Логоса, Који је, Пречиста,
природу смртних обожио, и вечно спасење дарује свима који
Те славе као истинску Богородицу. Но, о Владичице, не престај
молити се за оне који Те песмама славе.

Р

Сједален други, глас 3.
[Подобан]: Красоту дјевства Тво(је)га ...

Б

еле си хаљине обукао, Петре, јер си истинито исповедање
Господа твога поднео пред злом и лажном браћом; име је
твоје зато у Књигу живота уписано, сходно љубави Господа твога,
блажени; постао си стуб православне Србије, свагда се молећи за њу
и народ твој.
Слава ... и сада ... [Богородичан, глас исти]:
моју умртвљену страстима оживи, Свечиста, Дјево
Душу
Пренепорочна, имајући мајчинску слободу пред Сином
Твојим. Јер Ти си једина родила, изнад ума и разума, Логоса
савечног Оцу и Духу, дарујућег свагда свему свету нетљени живот и
велику милост.
После Полијелеја, Величаније:
еличамо те, свети свештеномучениче Петре, и поштујемо
свети помен твој, јер се ти молиш за нас Христу Богу нашем.

В

Изабрани псалам:

очујте сви народи, обратите пажњу сви који живите у
васељени.* 4 Уста моја ће изговорити премудрост, а разум
поуке срца мога.* 5 Приђите, чеда моја, послушајте мене, Господњем
страху ћу вас научити.* 6 Објавио сам правду у цркви великој,* 7
саопштио сам истину Твоју и спасење.* 8 Рећи ћу име Твоје браћи
својој, величаћу Те посред цркве.* 9 Да чујем глас похвале Твоје, и да
искажем сва чуд(ес)а Твоја.* 10 Господе, заволех лепоту дома Твојега,
и место обитавања славе Твоје.* 11 Омрзну ми храм злонамерних, и са

П

* Пс. 48,2.
* Пс. 48,4.
6* Пс. 33,12.
7* Пс. 39,10а.
8* Пс. 39,11.
9* Пс. 21,23.
10* Пс. 25,7.
11* Пс. 25,8.
4
5
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безбожницима нећу сести.* 12 Јер сам сачувао путеве Господње, и
нисам похулио на Бога својега.* 13 Уста праведника се поучавају
премудрости, и језик његов произноси суд.* 14 Правда његова остаје
заувек.* 15 Свештеници Твоји ће се обући у правду, и преподобни
Твоји ће се зарадовати.* 16 Блажени су који живе у дому Твоме, они
ће Те прослављати кроз све векове.* 17
Слава ... и сада ...
Алилуја, Алилуја, Алилуја, слава Т(еб)и Боже. (трипут)
После Полијелеја, сједален , глас 4:
ушу си своју положио за стадо твоје као пастир христоугодни,
Дславни
Петре Сарајевски; и сада молиш се свагда Христу, да
мир дарује стаду твоме.

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

адуј се, огњени престоле Царев, и златна светиљко Божанске
светлости, која осветљујеш душе и разуме хвалитеља Твојих,
Свепрехвална.

Р

Степена, глас 4. Антифон 1: Од младости моје ...
Прокимен, глас 4:
Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и преподобни
Твоји обрадоваће се.* 18
Стих: Појте Господу песму нову, похвалу Његову у Цркви
преподобних.* 19
Затим: Све што дише нека хвали Господа.
[Св.] Јеванђеље од Луке, зачало 67 (глава 12, стих 32‐41).
После 50‐ог псалма, глас 2:
Слава ... Молитвама светога свештеномученика Петра ...
И сада ... Молитвама Богородице ...
* Пс. 25,5.
* Пс. 17,22.
14* Пс. 36,30.
15* Пс. 110,3; 111,3б.
16* Пс. 131,9.
17* Пс. 83,5.
18* Пс. 131,9.
19* Пс. 149,1.
12
13

Св. нови свешт.муч. Петар, митрополит Дабро‐босански.
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[Стих:] Помилуј ме, Боже, по великој милости Твојој, и по
мноштву доброта Твојих, очисти безакоња моја.* 20
[Стихира,] глас 6, самогласна:
споведио си, Петре, храбро, пред тиранима Христово
Православље, и поднео си пљувања и мучења Христа ради, те
тако живота венац добио јеси, зато као чедољубив Христу се молиш
за нас.

И

[Јектенија:] Спаси, Боже, народ Твој ...
Канон свештеномученикâ [Петра], глас 4, чији је акростих:
Петра архипастира Сарајева певам А[танасије].
Песма 1. [Ирмос:]
Отворићу уста моја и напуниће се Духа, и реч упутићу Царици
Матери; јавићу се празнујући весело, и певаћу достојно Њена
чудеса.
тешитељу, молим се: пошљи светли зрак души мојој јадној, да
похвалим добро Петра светога, архипастира Сарајевског,
многопострадалог последњих година.

У
К
С
П

ао дете заволе Исуса, свеблажени, обогатив се побожно
Православљем од родитеља твога свештеникâ; зато у дворима
Господњим настани се као птица, Петре, нађе одмор свој.
течено знање додавши побожности, добро си служио цркву
Христову, и свима си стигао да по Богу угодиш, Петре,
богомудри првојерарше.
Богородичан:
обеђене бише празне речи ритора, Богоневјесто Дјево; јер
никако не могу схватити како се у утробу Твоју настани
Пребожанствени, поставши Човек ради човека.
Песма 3. [Ирмос:]
Твоје песмопојце, Богородице, живи и изобилни Изворе,
сакупљене у сабору духовном оснажи, и у Твојој божанској слави –
венаца славе удостој.
* Пс. 50,3.

20
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еља божанских тајни, угаси жељу земаљских ствари у срцу
твоме, светитељу; зато си и изабрао, Петре, подвиг
девствености Христа ради, женика твога.

Ж
П
П
Л

обедивши побуне страсти, очистио си себе, Петре, као Богу
посвећеног и као дом христоначињен, зато се у теби настани
Утешитељ, Цар свију.
оревновав животу светих, и сам си свето поживео, мудро се
старајући о молитви и умиљењу и о свакој другој врлини; зато
се, Петре, са Христом сједини.
Богородичан:
ењиво проводим живот свој, јер ми није у памети суд Твој,
нити страшна одлука Божја, Свепречиста Богомати; стога ми
даруј покајање и исправљање учињенога.
Сједален, глас 5:
[Подобан:] Савечнога Логоса ...
аву христославнога подражавајући, стадо твојих словесних
оваца хранио јеси живоносним учењем, Петре свети; и јуначки
веру исповедивши, мудри, пред непријатељима увенчан си славно
од Господа архимученикâ.

С

Слава ... и сада ... Богородичан, подобан [исти]:
ебе пристаниште и бедем и прибежиште, и наду и покров и
заштиту топлу, нашавши верни, Теби прибегавамо, вапијући
усрдно и кличући верно: помилуј, Богородице, нас који се у Тебе
уздамо, и избави нас од многих грехова.

Т

Песма 4. [Ирмос:]
Који седи у слави на престолу Божанства дође, Исус
надбожанствени на облаку лаком; и моћном руком Својом 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 умилењем.

С

избавиш народ свој од мрака заблуде речима живоносним и
Дасвојим
животом поучавао си га, Петре свети; а верни, имајући
те за узор, просвећиваху се, радо те слушајући.

Св. нови свешт.муч. Петар, митрополит Дабро‐босански.
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астиреначалниче богомудри, Христос те показа добрим
пастирем, видећи братољубље и душе твоје храброст, чиме си
утврдио стадо твоје колебано временским невољама. Богородичaн:

П
Т

ебе ширу од небеса и краситељку свега света, познајући,
Дјево Мати, величајући те радосно, ми Те молимо: моли
Господа да нас избави од огња пакленога.
Песма 5. [Ирмос:]
Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, безбрачнице
Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечнога Сина; свима,
што славе Тебе, спасење дарује.

П
М

остао си равнодостојан, свети, јерараха Саве и Василија; зато
си народ свој љубљени довео до познања Божијег, служећи
свима с љубављу, као верно обличје Христово.
рзећи поделе љубио си јединство, свети; и њега остварујући
с љубављу, све си у ред братства стављао богоданом ти
разумношћу, гледајући првосаздано у Едему природно јединство
свега.
красио си, свети Петре, храмове Божје у земљи својој, за
слављење Господа; но нарочито, као цркве духовне показао
јеси верна чеда твоја, својим учењем, првопастиру и мучениче
душељубни.
Богородичaн:

У

ма мога колебљивост Ти утврди, Свепречиста, твојим моћним
молитвама, дајући ми вечно спомињање Исуса сладчајшег,
који даје мир у души и порађа свако добро.

У

Песма 6. [Ирмос:]
Божанствени овај и свечасни, празнујући празник Богоматере, ви
богомудри, ходите рукама запљескајмо, и од Ње рођенога Бога
славимо.
свећујући себе, светитељу, народ си твој освећивао
божанственим молитвама, и богоречима упућивао ка наслеђу
живота вечнога, Петре, богомудри учитељу.

О

се светоотачких правила, отац се истинити, Петре,
Држећи
показа у твојим епархијама Херцеговине и Босне, старајући се
о сиротој браћи својој, и све чинећи Господа ради.

~ 12 ~
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одећи христоводећим путем, постао си дивни проповедник
мира Божијег спасоносног, који се свише чистима даје од
Мироподатеља, Христа Господа.
Богородичан:

Х
З

емаљске бриге, Владичице, душу ми од Господа одвајају; зато
Те молим: одагнај их од мене и дај ми у срцу божанско
умилење.
Кондак, глас 4:
букавши архијерејску одежду, подражавао си Великог
архијереја, узевши на раме крст мучеништва; зато си љубав
своју потврдио, као истоименик твој апостол, страдавши; Цркви и
народу твоме постао јеси трисјајни молитељ ка Господу.
Икос:

О

латно ти правило беше исповедање Христа, које је раније
истоимени ученик исповедио: Ти си Христос, Син Божји!
клицао јеси, и темељ вери твојој тиме поставио јеси. Зато, као
достојан примивши жезал пастирства, на пашу и воду живу децу
твоју водио јеси; а када време дође, многе муке поднео јеси од
лажних хришћана братоубица; архијерејство твоје крвљу
упорфирио јеси, предстојећи сада престолу Свете Тројице, Цркви и
народу твоме постао јеси трисјајни молитељ пред Господом.

З

Синаксар:* 21
вог дана, 4. септембра, спомен славимо светог и славног
новог свештеномученикâ Петра, епископа прво Захумско‐
Херцеговачког,
а
потом
митрополита
Сарајевско‐
Дабробосанског, свете православне Цркве Српске; он мученички
пострада за веру Христову од руку хрватских усташа, у страшноме
логору Јасеновачком 1941. године, заједно са хиљадама верника своје
пастве и безбројним недужним православним Србима пострадалим.

О

Његовим и њиховим молитвама, Господе Исусе Христе, помилуј
и спаси нас.
Стихови:
Петре камену, сјединио се јеси Непоколебивом камену, као
пастир изврсни доброга Архипастирâ.
* Саборник, Пролог.

21

Св. нови свешт.муч. Петар, митрополит Дабро‐босански.
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Молитвама светих Твојих, Христе Боже, помилуј и спаси нас.
Амин.
Песма 7. [Ирмос:]
Не послужише твари, благочестиви, место Створитељу, но
претњу
огњем
презревши
храбро,
с
радошћу
певаху:
Препрослављени Господе и Боже отаца, благословен јеси!
туб свесветли био си стаду твоме, одводећи га са земље на
небо, убедивши га да ходи по закону Христовом, Кога си
прославио животом чистим, архипастиру Захумља и Херцеговине.

С

правдао си очекивања, свети, Цркве Христове православне,
идући стопама часних апостолā и богоносних отаца јерарахā;
жезлом љубави утврдио јеси срца људи поколебаних.

О

ивним речима описују ревност твоју, светитељу, младићи
Дбогочежњиви
које си спасао од пропадања, твојим старањем; и они
проповедају, Петре, дела твоја и братољубље душе твоје.

Богородичан:

удући непоправљив од окорелог греха, Пречиста Дјево,
Богоневесто, вапијем Ти: спаси ме, Мати Творца мога, дајући
ми покајање и сузе топле, да њима сперем зла дела своја.

Б

Песма 8. [Ирмос:]
Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасʹо је.
Тада се показа праобразно, а сада на делу јави се, и васељену подиже
да пева: Господа славите дела, и преузносите у све векове!

Ч

естита старост твоја, Петре блажени, украсивши се чашћу
страдања за Христа, поставши тако светла икона Божија, од
Кога увенчан светло био јеси, и санаследник постаде вечни
божанских свештеномученикā.

П

риневши себе на жртву као свештени принос и разумно
свеплодије Богу, Петре, држећи се истините вере
православне, исповедивши њу пред гонитељима, као јагње Господње
незлобиво; зато сада почиваш с Јагњетом вечним.

~ 14 ~
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Н

ечисте руке безбожних отеше те из стада као библијског
великог жртвеног овна, блажени; мислећи зли несрећници да
тако службу приносе Богу, Који крв твоју проливену прими као
жртву миомирну.
Богородичан:
ада, Мати, Син Твој опет дође да суди праведно васцелој
земљи, не заборави тада мене грешнога, него моли Њега да
ми дарује опроштај многих грехова, које учиних и чиним, грешни,
не држећи на уму суд последњи.

К

Песма 9. [Ирмос:]
Свак на земљи рођени да ликује, Духом осветљаван, да празнује
бестелесних умова природа, штујући свештену светковину
Богоматере, и да кличе: Радуј се, свеблажена, Богородице Чиста,
Вечна Дјево!

А

нђео Божји показао се јеси у Херцеговини, Босни и Сарајеву,
док си још у телу своме живео, Петре 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 отаџбину твоју,
Петре свештени и христољубљени; даруј нам мир молитвама
твојим, да заповести Божије држећи верно, Царство небеско
наследимо, и Христа Богочовека угледамо.

П

ао зрео плод с њиве Господње сабран си у Христову житницу,
многим мукама и страдањем, Петре преблажени; имајући
сада радост вечну, спомињи нас децу твоју, изливајући нам благодат,
оче чедољубиви.
Богородичан:

К

небеска, Пречиста, народ српски православни
Царице
благослови, и опроштај грехова моли од Господа, Милостива;
за самолитвеника имајући Петра свештеномученикâ, Херцеговачког
и Дабробосанског, чији спомен данас славимо.

Св. нови свешт.муч. Петар, митрополит Дабро‐босански.
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Ексапостилар, глас 2:
[Подобан:] Са ученицима пођимо ...
тена тврда вере и исповедања, јавио се јеси, Петре свеславни,
предстојатељу Сарајева, славо и похвало мученикā, светило
епископā светих; у последње дане ове ти си много пострадао од лажне
браће; зато руке своје пружај ка Господу за васцели српски род.

С

На Хвалите ... стихире на 4, глас 1.
[Подобан:] Небеских чинова ...
Христова, радосно празнуј, јер имаш Петра у лику светих,
Цркво
пастира Срба православних, и заједничара мученикā, топлог
молитеља пред Богом за стадо своје које љубљаше.
иромашне си волео ради Господа, и сирочади био си
старатељ; храмове дивне дизао и свештао јеси Владици
Човекољупцу; душе пак верних свељубљено Православљу приводио
јеси.

С

П

равославља очувао јеси божанске и свете догмате, и њих си,
Петре свештени, пред гонитељима сведочио, поставши тако
сведок – мученик, и Царство Христово наследивши, проливеном
крвљу својом.
рвомученика Стефана, оче, добро си подражавао, ближњега
си љубио – слику Христову; али си од злобраће, обучених у
вучју кожу лажне побожности, многе муке и смрт за Христа поднео,
Петре, похвало Херцег‐Босанска.
Слава ... глас 8:

П

еимарском мудрошћу Духа дом душе своје изградио јеси,
испунивши се сав благодаћу Божјом, Петре, достојни славе и
хвале; и ходивши путем древних светих, добровољно си понео крст
мучеништва, саобразан поставши посеченима за љубав Јагњета
закланога, Чијега светлога лица виђења удостој и нас молитвама
твојим, као отац чедољубив и Христу одан. И сада ... [Богородичан]:

Н

ладичице, прими молитве слугу твојих, и избави нас од сваке
невоље и жалости.

В

Велико Славословље. Тропар, и отпуст.

~ 16 ~

Месеца септембра у 4. дан

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена: 3. и 6. песма Канонâ.
Прокимен, глас 4:
Свештеници Твоји, Господе, обући ће се у правду, и преподобни
Твоји обрадоваће се.*22
Стих[ови]:
Православљем утврди све Српске земље, Петре Дабробосански.*23
Крај и слава Богу!

* Пс. 131,9.
* Напомена: ово није стих прокимена како се може учинити по месту на коме се налази, него стих[ови] који
се обично налази на крају грчких служби.
22
23

Св. нови
и свешт.муч. Петар,, митрополлит Даброо‐босански.

~ 17 ~

Прриложeніе::*24
Мцcа септeм
мвріа въ
в д7-й дeнь.
д
С™
™aгw н0вагw сщ7
с енно
ом§ника петрA,
митр
рополjт
та дабро-боснjjйскагw
w.
Троопaрь, глaaсъ }:*25

В

ъ слaвэ
э хrт0вэ
э соприччaстниче * и3 ґпc
пcлwмъ ссонаслёдниче, *
сщ7енном
м§ниче пeт
тре, митрополjте дабро-босснjйскій, * и3 ґрхіпaстырю

херцег00в(ин)скійй: * рaди вёры прaвыz
п
м§нически
м
пострадaaвый, * жи1знь
вёчнуую

наслё
ёдуеши

с
съ

пaстввою

твоeю:

*

и3

нhнэ,,

с™и1теллю,

со

новом§§ник(ам)ии, * моли2и2 хrтA бGGа * сп7сти2и2 и3 р0дъ нaшъ
н
правослaвныйй.
Коондaкъ, гллaсъ д7:
дёzвъ ґрхіерeйску
ґ
ую nдeждду, * поддражaлъ є3
єси2 вели1к
кому ґрхііерeю, *

Њвзeмъ нан рaмо кrтъ
к
м§ничества: * тёмъ люб0вь т
твою2 и3звэ
эсти1лъ

є3си2, * ћкw тезоимени1
т
и1тый теббЁ ґпcлъ пострадaввый, * цRRкви и3 (на)р0ду
(
твоемY бhсть*26 трисіsннный мlт
твенникъ ко гDу.

* додајеемо овде наш
ш превод тро
опарâ и кондакâ свешт.му
уч. Петру на црквено‐словвенски језик,, који смо
углавном
м урадили 18//31. јула 2013. год., а накнадно незнатно
о доредиговал
ли.
25* слично
ост са тропар
ром свешт.му
уч. Платону, еп.
е Бања‐лучк
ком.
26* или: бhвъ / бhлъ є3си2.
24


~Р
ОДД.. УУ ББЕЕООГГРРААДДУУ.. 
 нн00ввы
ыйй ССЕЕР
~ ББЛЛZ
ZККъъ ¤¤вв‹‹гг гг00ддаа ввъъ ббэ
Э.. ©
© ННООВВИИ ССРРББЉ
ЉААКК 22001133.. ГГГО

эллггррaaддЭ

