
 

СЛУЖБА СВ. ОЦУ НАШЕМ  

МАКСИМУ СКОПЉАНЦУ, 

ПАТРИЈАРХУ СРПСКОМ. 



 

 

Икона светитеља Максима у Народном музеју, Смедерево.



 

МЕСЕЦА ОКТОБРА, У 16. ДАН.*1  

СПОМЕН СВЕТОГ ОЦА НАШЕГ МАКСИМА  

СКОПЉАНЦА, ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ.*2 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

Певамо 1. антифон 1. катизме: Блажен (је) човек ... 

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

ао доброг пастира Цркве, православних оца верног и 

брижног, у временима страдања пројављеног, с неба и од 

људи прослављеног, поштујемо те, Максиме, ревносни архијереју и 

молитвениче за душе наше.                                                            [Двапут.] 

 реч Господњу се поуздавши да су блажени миротворци, 

свагда си ка миру гредио, насртаје непријатеља кротошћу 

побеђујући, трпљењем и смирењем, зато си се називања сином 

Божјим удостојио, оче Максиме блажени, молитвениче за душе 

наше. 

тражу духовну око обитељи своје поставивши, пастирски 

бдијући над паством својом, срце си своје станом духа 

начинио; зато и до данас као из извора истачеш благодат, оче 

светитељу Максиме, свагда спомињани молитвениче за душе наше. 

Друге стихире, глас 8: 

 преславнога чуда! мошти светог патријарха Максима дуго у 

земљи сакривене, данас се узвисују рукама богомудрог старца 

архијереја и прстом Божјим се миомиришу освећујући сву васељену 

на спасење душа наших.                                                                  [Двапут.]  

 
1* светитељ Максим се упокојио 29. октобра 1680. године, а 16. октобра су му обретене мошти. 
2* службу је саставио монах Пајсије (Бранковић), из Нишке епархије (од 21. окт. до 25. нов. 2019. г.). 
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 превелике утехе која се данас даје нашем народу. 

Многострадални људи српски се веселе у теби потпору 

имајући, оче богомудри, њих и спаси својим молитвама.  

 неизрециве красоте! Небо и земља данас ликују, свештени 

оци и часни иноци са сабором преподобних монахиња и 

благочестивим народом светло празнују. Твоје мошти целивајући, 

под образ твој их полажу у цркви тобом украшеној.    Слава ... глас 5:  

рвено море животних напасти образом крста кротећи, паству 

си водио од Господа ти поверену, богомудри Максиме, 

архипастиру слични Мојсију; одгонећи насртаје нових Египћана, 

народ си у благочешћу сачувао, у обећану земљу се населивши, 

Њему који јесте моли се да нас помилује.  

И сада ... догматик богородичен, глас исти: 

 Црвеном мору неискусне у браку Невесте праобраз се указа 

некада, тамо је Мојсије – разделитељ воде, а овде Гаврило – 

служитељ чуда. Тада дубину прохођоше неовлажено Израил, а сада 

Христа роди безсемено Дјева. Море по проласку Израилевом остаде 

непроходно, Непорочна по рођењу Емануиловом остаде 

неповређена. Ти који јеси и који си си био, који си се јавио као човек 

– Боже, помилуј нас. 

Вход. Светлости тиха ... Паримије 3 светитељу. 

На Литији: стихире глас 1: 

аберимо се данас, љубитељи празника, окружимо кивот 

светитеља, подобно Давиду кличимо, играјући и празнујући 

спомен светитеља Максима и умилно просећи да се моли за душе наше. 

абира се данас нови Израил, Црква скупо стечена, крвљу 

Христовом плаћена, делима светих украшена, од верних 

пастира чувана, који данас сакупљени празнују: пастири 

саподвижника, паства хранитеља, а небо Цркве звезду новојављену, 

оца нашег и учитеља Максима који се моли за душе наше. 

ао свима брзи помоћник у невољи и брзи утешитељ у 

жалости, похитај да се смилујеш на сабор наш који спомен 

твој весело празнује. Заштити народ овај и слуге твоје, избављајући 

нас од беде молитвама својим.                                              
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Слава ... глас 8: 

ар царева и Господар господара, анђелима својим овако 

говораше: Донесите ми са земље сасуд изабрани, часни, 

многоцењени, доведите верног ми и мудрог слугу, пастира пећког 

Максима, светилника премудрости и источник врлина, да га дарујем 

за трудове архипастирства његова, да га украсим венцем 

неувењивим и одећом бесмртности. Радујући се у уживању дарова 

које ни око царско не виде, светитељ богомудри свагда се моли за 

душе наше.                                               

И сада ... богородичен, глас исти: 

ише од скиније Мојсијеве, по праслици начињене, Бог Те целу 

освети, Богородице, Духом Светим и цео се уселивши у Тебе, 

целога човека оживе. Зато се и твоја икона, више од Ароновог 

кивота, испуни благодаћу Божјом и истаче освећење душама и 

телима. Њој се љубазно поклањајући, молимо од Тебе велику 

милост да спасеш душе наше, благословена помоћнице. 

На стиховње: стихире, глас 5: 

адуј се, светитељу богомудри патријарше Максиме, угледавши 

се на прослављене праведнике, једнаке части си се удостојио, 

усред сабора светих сијајући. Радуј се, светилниче ужежени у време 

великих искушења, кроз ноћ си ка светлости водио, која те сада и 

свагда обасјава. Светлост неприступну Христа Бога нашега 

непрестано моли за душе наше. 

Стих: Часна је пред Господом смрт преподобних његових.*3 

огоглаголиви Мојсије овако народ Израиљев учаше: 

„Заповести Божје одржите и живећете.“ Ове речи ти си, свети, 

испунио у делима и учењу заповести сачувавши и новом народу 

предајући јеванђелску науку. Ожеднеле у ропству појио си водама 

истеклим из камена непоколебивог, из ребара за нас прободених 

Христа живота нашега, кога моли да се спасу душе наше.  

Стих: Свештеници твоји, Господе, обући ће се у правду и 

преподобни твоји ће се обрадовати.*4  

 
3* Пс. 115,6. 
4* Пс. 131,9. 
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лагодат Божја из тебе, светитељу Максиме, пролива се као 

вода реке Бистрице, јер ова таласима својим освежава земљу 

нашу, ти пак милошћу својом радостиш срца наша, предобри 

архијереју предоброга Бога нашега, кога увек моли да спасе душе 

наше.                                                                                          Слава ... глас 6: 

овече Божји, верни слуго, добри делатељу, мудри управитељу, 

послениче достојни плате своје, учениче апостола, 

последоватељу отаца, на претке се угледајући, потомке си научио, 

дрво напојено водама православног предања, за које си до смрти 

ревновао, Максиме оче наш. Уздигни руке ка Оцу небеском и моли 

се за Цркву којом си предстојао, за народ који те поштује и очекује 

од тебе велику милост.                        И сада ... богородичен, глас исти: 

ворац и Избавитељ мој, Пречиста, Христос Господ, из твоје 

утробе прошавши у мене се обуче, првобитне клетве Адама 

ослободи. Зато Ти, Свечиста, као Божјој Мајци и Дјеви ваистину 

вапијемо неућутно: Радуј се, анђелски, радуј се, Владичице, 

предстатељство и покрове и спасење душа наших. 

На благосиљању хлебова: тропар, глас 8: 

анас се радују Српске земље славећи твој спомен, светитељу 

Максиме, а са њима и сва Црква Христова, архијереју 

мирољубиви, обрасцу правоверја и правоживља, делатељу врлине и 

молитве, богоношче, чудотворче, моли Христа Бога да спасе душе 

наше.                                                                                                [Двапут.] И: 

Богородице Дјево ... [Једном.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ... тропар светитеља, глас 8: 

Данас се радују Српске земље ... [Два пута.] 

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

и који си се нас ради родио од Дјеве и распеће претрпео, 

Добри, смрћу смрт уништио и васкрсење показао као Бог, не 

презри створење руку својих, укажи човекољубље своје, Милостиви, 

прими родитељку твоју Богородицу која се моли за нас; и спаси, 

Спаситељу наш, народ обезнађени. 
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По 1. катизми: сједален, глас 4: 

абор верника Српске патријаршије данас торжествено 

празнује спомен твој, јер си прослављењем својим развеселио 

Цркву Божју неба и земље, богоносни Максиме, стога ти свим срцем 

кличемо: заступај нас у својим светим молитвама.                [Два пута.] 

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

огосе Божији, Који си се родио од Пречисте Дјеве, њеним 

свештеним посредовањем и премудрих светитеља својих, 

Спаситељу, од сваке невоље избави душе наше. 

По 2. катизми: сједален, глас 6: 

ада на Српску Цркву напасти многе насрнуше и људи 

безбожни је окружише, тада си у борбу за народ свој ступио од 

Господа се никако не удаљујући, но неодступно ка Христу вапијући: 

Буди, Спасе, с нама и нико не може против нас.                      [Два пута.] 

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

редстојатељко верних, Богородице, невољника радости и 

уплаканих велика утехо, из утробе твоје свесвете, Дјево, 

рођенога безсемено моли непрестано да нас избави у час суда 

тешког испитивања. 

Полијелеј и изабрани псалм светитељу. 

По полијелеју: сједален, глас 8: 

аповести Божје сачувавши у срцу своме, похитао си да народ 

утврдиш у побожности. Поља Српских земаља, Босне и 

Приморја сведоче о труду твоме, о служењу народу речју и 

примером, о чувању стада од духовних вукова, а ми величајући 

подвиге твоје, свагда ти кличемо: Радуј се, светитељу Максиме, 

пастиру богоносни.                                                                        [Два пута.]  

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

аповест тајно примивши к знању, са хитањем под кров 

Јосифов предста бестелесни говорећи браку неискусној: Онај 

који је домостројем својим приклонио небеса сав се неизменљиво у 

Тебе смешта. Њега и гледајући да у утроби твојој прима обличје 

слуге, са дивљењем ти кличем: Радуј се, Невесто неневесна! 
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Степена, 1. антифон, глас 4. 

Прокимен, глас 4: 

Уста ће моја проговорити премудрост и поучење срца мога 

разум.*5 

Стих: Послушајте ово, сви народи, услишите сви житељи 

васељене.*6 

Све што дише да хвали Господа ... 

Св. Јеванђење по Јовану, зач. 35. 

По 50-том псалму: стихира, глас 6: 

рестављењем својим, преподобни оче Максиме, жалост 

велику оставио си Цркви својој. Она се данас радошћу 

испуњава због прослављења твога, богомудри. Народ благоверан 

теби службу пева Христа прослављајући који кроз тебе свима дарује 

велику милост. 

Канон Пресветој Богородици у част иконе њене Пећке Краснице 

(писан у њеној служби) на 6, глас 4; и светоме на 8, глас 6, коме је 

акростих: Максиме, заступај нас на суду. [Састав:] Пајсијев. 

Песма 1. Ирмос: 

Као по копну путоваше Израиљ по дну мора пешице, гонитеља 

фараона видећи потонулог, ,,Богу победну песму певајмо”, 

вапијаше. 

аксиме, заступај на суду Христовом народ овај богосабран 

који слави успомену твоју, да би ногама неовлаженим 

грехом прешли пучину мора овог живота. 

ко нам Господ не би дао речитост, не бисмо те могли достојно 

похвалити, но Духом отварајући уста, кличемо ти радосно 

славећи успомену твоју.  

ротак и смирен будући од детињства, ка земљи кротких 

хитао си од младости, стога Господ кротки прослави 

успомену твоју.                                                                        Богородичен:  

 
5* Пс. 48,4. 
6* Пс. 48,1. 
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од покров твој, Госпођо, прибегавају сви људи, богати и 

сиромашни, и надају се спасењу, а гледајући икону твоју 

прекрасну радују се, Мати неневесна.  

Катавасија: Благовештењска. 

Песма 3. Ирмос: 

Нема светога као што си Ти, Господе, Боже мој, који си узвисио 

рог верних својих, Благи, и утврдио нас на камену исповедања свога. 

тасавши духом и телом, оче Максиме, удостојио си се 

монашког образа, утврдивши се на камену исповедања вере 

Христове.  

забрани сасуд видевши у теби премудри архијереји, 

удостојише те свештеничког чина, поставивши те на свећњак 

духовни да би страдалном народу проповедао веру Христову.  

онаштво са свештенством сједињујући, додавао си труд на 

труд, подвижничким живљењем тело кротећи а речима 

богомудрим веру Христову исповедајући.                         Богородичен:  

дамово позивање, Евина слобода, чекање пророка и радост 

верних, Ти си, о Царице, краснице рода људског, Мати и 

Дјево, Невесто неневесна.   

Сједален, глас 4: 

м преображен у Господу стекавши, богомудри, сујетно 

мудровање јеретика кротошћу си ућутао, стога си се удостојио 

да станеш пред Свету Тројицу, руке у молитви за народ подижући, 

молитвама ограђујући Цркву у земљама Српским, које имајући те 

за заступника, веселе се предстатељству твоме.            

Слава ... глас исти: 

спуњавајући речи пророка Исаије: ,,Тешите, тешите, народ 

мој“, оче утехе и ризницо милости, у временима ропства и 

тескобе срце си своје отворио да може да прими патње људи твојих, 

узвраћајући љубављу; које не лиши ни нас, славитеље спомена твога.                                         

И сада ... Богородичен, глас исти: 

огоса и Сина Божјег, који се неисказано и надумно родио од 

Тебе, Богородице, моли да мир васељени дарује, и опроштај 

грехова пре краја и Царства небеског крајњом добротом својом да 

удостоји слуге своје.  
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Песма 4. Ирмос: 

Христос је моја сила, Бог и Господ, часна Црква боголепо пева 

кличући, од чистога ума о Господу празнујући. 

пископски чин примивши, оче преподобни, ка Христу 

првоепископу си руке уздигао да ти подари силу с висине да 

одолиш искушењима тешког времена.  

акон духовни у срцу хранећи, законима се покоравајући, Богу 

Божје, цару царево дајући, стекао си љубав ближњих и 

даљњих, светитељу, смело одолевајући искушењима тешких 

времена.  

рхијерејски жезал носећи, светитељу Максиме, грешнике си 

исправљао, праведнике крепио, страдалнима давао силу да 

одоле искушењима тешких времена.                                   Богородичен:  

окажи милост своју на нама, Мати Живота Маријо, обрадуј 

народ наш као што си посетом својом обрадовала праведну 

Јелисавету, да Ти радосна срца кличемо: Радуј се, Невесто неневесна. 

Песма 5. Ирмос: 

Божанском светлошћу својом, Благи, душе оних који ти с 

љубављу долазе рано озари, молим се, да спознају тебе, Логосе 

Божји, истинитога Бога, који дозиваш из мрака греховнога.  

рпска патријаршија, раније рањена одласком Гаврила 

патријарха, стекавши у теби достојног пастира, опет се 

просветљује Божјом светлошћу. 

рон патријараха пећких наследивши, угледао си се на славне 

претке и богомудрог Саву и Арсенија, Никодима и Данила и 

светошћу просветљеног Макарија си подражавао.  

 Тројици једног Бога сведочећи, смело си исповедао пред 

свима, Максиме, реч Јеванђеља истинитог Бога који дозива из 

мрака греховнога.                                                                      Богородичен:  

унце правде рађајући и Јутро наше, након греховног мрака Ти 

си нам, Дјево, заиста показала пут спасења, о браконеискусна 

Невесто, чистија од сунчаних зрака.  
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Песма 6. Ирмос: 

Гледајући море живота узбуркано буром искушења, к тихом 

пристаништу твоме притекавши, вапијем Ти: Изведи из пропасти 

живот мој, Многомилостиви. 

ремудри Максиме, ниси се дао поколебати бурама многих 

искушења. У тихо пристаниште усмери народ наш 

молитвама својим, многомилостиви. 

лавастар духовни у себи носећи, излио си миро учења 

христоугодног, одгонећи смрад греха и покајањем враћајући 

народ ка Господу многомилостивом. 

уг и север, исток и запад, не бише лишени твојих речи јер не 

љубећи покој, обилазио си пространства наше земље, 

тешећи, карајући, поучавајући народ буром свакојаких напасти 

пометен.                                                                                    Богородичен:  

з Тебе се јавивши Творац, нову твар нам показа, вечну 

девственост у рађању. Удостој нас вечног живота да бисмо Те 

славили, Невесто краснице, Царице времена и вечности. 

Кондак, глас 8: 

орца за правоверје непобедивог који и по смрти силу своју 

пројављује, од људи поштованог, од Бога прослављеног, 

величамо те, светитељу оче Максиме. Радујући се спомену твоме, 

лица озареног, срца веселог, са вером ти кличемо: Радуј се, свети 

Максиме, пастиру богоносни.                                                                

Икос: 

ивоту непорочном од младости поревновавши, ум анђеоски 

стекао си, богоносни Максиме, зато си се удостојио од Бога 

великих дарова. Срце си своје начинио Божјим престолом а уста 

свиралом Духа. Не презри убоге слуге у дому твоме сабране, но 

прими вапаје срдаца која ти кличу: Радуј се, јер си од детињства 

старачку мудрост стекао; радуј се, јер си Христа свим срцем заволео. 

Радуј се, похвало православних монаха; радуј се, утехо 

богобојажљивих монахиња. Радуј се, миомирисни крине у Скопљу 

процветали; радуј се, венче неувењиви, од Пећких грана исплетени. 

Радуј се, славо архијереја богомудрих; Радуј се, свети Максиме, 

пастиру богоносни. 

П 

А 

Ј 

И 

Б 

Ж 



~ 10 ~   Месеца октобра, у 16. дан 

 

Синаксар: 

Месеца октобра у 16. дан спомен вршимо светог и богоносног оца 

нашег Максима, архиепикопа Пећког и патријарха Српских земаља. 

Стихови: 

Благомирисне мошти си своје објавио. 

Оне уз темељ цркве у води беху, 

а сад пред образом ти почивају. 

ако се по времену показа потоњи међу светитељима Пећким, 

то ипак овај блажени Максим не отиде постиђен пред своје 

свете претходнике, богомудре архиепископе и патријархе 

Српске. Рођен у граду Скопљу, он би прозван Скопљанац. 

Најпре беше митрополит Рашки и одатле, при смутњи 

насталој одласком светог патријарха Гаврила у Русију, он би узведен 

на свети престо Српске патријаршије у Пећи. Одмах се показа 

великим ревнитељем повереног му служења. Мудро се представи 

Османској власти у Цариграду, названоме Истанбул, и отклони 

неповерење због политичког деловања претходника му 

свештеномученика Гаврила. Свештенослужењем све до 

најудаљенијих места управљања, устројством поретка у Подунављу и 

Хабзубршкој монархији, те новчаног и имовинског стања, 

књигољубљем и многим домостројењем, показа се уистину достојан 

носитељ архијерејског омофора и наследник светопочивших отаца. 

И оптужби зевере против власти није давао повода јер се опрезно 

чуваше. Напротив, стече милост од власти која му повери 

римокатолике у Босни за дужне порезнике. Римска посланства 

пријатељски примаше, али унију не дозвољаваше. Посети царску 

лавру Хиландарску и свети град Јерусалим. Одржаваше 

пријатељство са Влашком државом и добијаше помоћ. Ердељ тада 

духовно вођаше светитељ Сава Бранковић. Светлим ликовима 

богоугодника поново украси цркву светитеља Николаја чудотворца 

у Пећи. Према неким старим казивањима, 1661. године док је био у 

Сарајеву удари га кап, од које кад се опорави дође у свето седиште 

Цркве Српске. Но, опет га удари и он паде у постељу. Свето 

служење 1674. године предаде преосвештеном Арсенију III 

Црнојевићу. Блажени отац и господин Максим, патријарх Српски, 

„велики ревнитељ светога престола” почину у ноћи 30. октобра 1680. 

И 
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године док се у великој цркви Пећке патријаршије служаше бденије 

и погребен би у овој светој лаври. 

Његовим светим молитвама, Господе Исусе Христе, Сине Божји, 

помилуј и спаси нас. Амин. 

Песма 7. Ирмос: 

Орошену, дакле, пећ учини Анђео преподобним младићима, а 

Халдејце мучитеље пламена заповест убеди да вапију: Благословен 

си, Боже отаца наших.  

аситивши се живота, оче Максиме, похитао си ка жениху 

душе своје, као хаљину тело оставивши на земљи, а дух у 

наручје Аврааму предајући.  

ко и достигне да сконча праведник, плата га његова чека на 

небесима, смрт праведника ваистину није умирање него 

усхођење из пећи овог живота у благохладовита места раја где Дух 

Свети орошава сваку твар. 

ине и Логосе са Оцем и Духом, једносуштна Тројице, 

благодарне песме узносимо Теби за сва добра у животу нашем 

и за сва искушења и недаће јер нас по правди кажњаваш, али нас не 

погубљујеш, Боже отаца наших.                                            Богородичен:  

единородни Бог крв Адамову примивши од Тебе, из утробе 

твоје изиђе. Пред Њим се непрестано моли за спасење душа 

наших, о Царице тишине, Краснице неневесна.  

Песма 8. Ирмос: 

Из пламена си преподобнима росу источио и жртву праведника 

водом спалио, јер све чиниш, Христе, што хоћеш. Тебе преузносимо 

у све векове. 

ашавши многоцене мошти твоје, дуго у земљи сакриване, 

народ се обрадова целивајући их умилно и сузама их 

умиваше, благосиљајући и преузносећи Бога у векове. 

рхијереји, твоји наследници, на рукама уздижу главу твоју, 

венац од химни исплетени, на њу полажу. Старци и младићи 

се заједно веселе, девојке и старице певају и преузносе Бога у векове. 
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вета Тројице у јединици слављена, опрости нам грехе којима 

те сваки час рањавамо; јер се за нас моли Максим са свима 

светима појући и преузносећи те у векове.                        Богородичен:  

мануил се роди из Тебе који оплени благо Дамаска и прогна 

из земље обећане Агарине синове; зато штити, Дјево и 

Невесто, оне који благосиљају Сина твога и певају и преузносе Га у 

векове.  

Песма 9. Ирмос: 

Бога је људима немогуће видети, на њега не смеју ни чинови 

анђелски погледати; но, тобом се, Свечиста, јави људима Логос 

оваплоћени. Њега величајући, са небеским Те војскама ублажујемо. 

гледајући се на живљење и подвиге твоје, светитељу Максиме, 

надамо се да ћемо се удостојити да угледамо и Логоса живота 

у дан незалазни, кога ти сада са анђелима прослављаш. 

уха Светог ризницо, оче Максиме, осиромашени народ наш 

обогати, старце укрепи; младиће који лутају по пустињи греха, 

гладне Духа, истине нахрани, молитвама својим; и измоли за све 

спасење, да би у хору са тобом и са свима светима Бога Логоса нас 

ради оваплоћеног прослављали. 

достој небеских дарова нас који смо се на спомен твој сабрали, 

сада песму завршавајући молимо те да нас удостојиш да 

Христу запевамо са анђелима и са свима светима.           Богородичен: 

ладичице света, покровом својим покриј Цркву Сина свога, 

укрепљујући је у красоти православља, чувајући велику тајну 

побожности – Бога у телу оваплоћеног.  

Свјетилен: 

анас се весели Пећка патријаршија, јаспис скупоцени имајући, 

богомудрога архијереја, похвалу рода нашега, у временима 

последњим објављеног, Максима, пријатеља Христовог.          Слава ... 

риспе дан свепразнични, данас светитељ из земље излази као 

Сунце кроз облаке, верне радује, противнике страши, своју 

лавру обогаћује. Весели се Патријаршија обретењу моштију твојих, 

преподобни.                                                               
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И сада ... Богородичен: 

ајлукавији и зломислени противник, који ми је давно у рају 

позавидео на благочестивом и блаженом животу и изагнао ме 

из Едема, умртвљен је Породом твојим, Богородице. 

На Хвалите ... стихире, на 4, глас 3. 

ако да се не задивимо врлинама твојим, светитељу, како да не 

похвалимо подвиге твоје и трудове твоје, бдења и молитве и 

бригу непрестану за поверену ти паству, хитри архијереју који си 

свуда стизао, да покараш и да утешиш, светитељу Максиме, радосна 

утехо душа наших? 

стоимени великом исповеднику, смело си Христа исповедао 

који те ради кртоости твоје обилно обдарио многим 

даровима, светитељу Максиме, вољени од људи, поштовани од 

верника и неверника, архијереју мирољубиви. 

ао праобраз општег васкрсења показаше се мошти твоје, 

светитељу Максиме. Лавра Патријаршијска миомиром се 

освећује, уста наша као кимвали доброгласни узносе химне теби и 

срца ка престолу Божјем усмеравамо, тамо где се ти молиш за душе 

наше. 

ухом покретани архијереји часне мошти твоје у кивот 

положише, а ми од похвала ткајући ризу, њоме те одевамо и 

од химни нижући бисернице, њима те украшавамо. Боговенчани 

светитељу, прими овај принос духовни.                            

Слава ... глас 6: 

во дана Господњег, весели се народе Српски, по свету 

васцелом расејани; кличи, Скопље; ликуј, Босно и Приморје, 

украси се, Патријаршијо; устани, Метохијо; васкрсни, Косово много 

пута распињано; саберите се сви под сводове цркве тробродне; 

торжествујте, празнујте, псалмопојте Творцу своме; великом 

Дародатељу који нас обдари светима својим: Савом 

првопрестолним, Арсенијем, Савом Другим, Евстатијем, 

Никодимом, Данилом, Јоаникијем и Јефремом и Максимом новим. 

Заједно са њима и ми прослављамо, људи и анђели, свети и грешни, 

војујућа и торжествујућа Црква, једнога Бога у Тројици.  
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И сада ... Богородичен, глас исти: 

огородице, Ти си лоза истинска, која нам је произрасла плод 

живота. Теби се молимо, моли се, Владичице, са светитељем 

Максимом и свима светима: да се помилују душе наше. 

Велико славословље, јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена од Канона светитељу 3. и 6. Песма. 

Апостол Јеврејима зач. 318. 

Св. Јеванђеље по Јовану, зач. 36. 

Причастен: 

У спомену вечном биће праведник, од гласа злог неће се бојати.*7 

СЛАВА БОГУ! 

 

 

Спољашњост цркве св. Николе у Пећкој лаври. 

 

7* Пс. 111,6 и 7. 

Б 
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Гроб светитеља Максима у цркви св. Николе, и некадашњи надгробник. 

  

Унутрашњост цркве св. Николе, и фреска светитеља Максима. 
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