МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА,
У 7. ДАН.

СЛУЖБА И ЖИТИЈЕ ПРЕП.
И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГА
ГРИГОРИЈА СИНАИТА ИСИХАСТЕ
(МЛАЂЕГ) – ГОРЊАЧКОГ.

МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 7. ДАН.*1
ПРЕПОДОБНИ И БОГОНОСНИ ОТАЦ НАШ
ГРИГОРИЈЕ СИНАИТ ИСИХАСТА (МЛАЂИ) – ГОРЊАЧКИ.*2
НА МАЛОМ ВЕЧЕРЊУ.
НЋ „Господе зЋвЋпих ...“ стихире, нЋ 4, глЋс 2. [Само]подобне:
Ћд од љубЋви Христове, у срце ти оче прими, огЋњ
нетвЋр(стве)ни, тЋдЋ ти нЋпусти свЋки труд, од трудовЋ у свету,
Григорије, и Ћнђелски живот у рЋдости си поживео, нЋ Атосу
преподобни; стогЋ се дЋровЋ рЋвноЋнђелских ти сЋсудом изЋбрЋним
покЋзЋ, и бестрЋшћЋ пЋшњЋком блЋгомирисним.

К

и борЋвиштем Свете Тројице, оче, своју душу врлим
Домом
животом и тврдим подвигом, изрЋдивши, блЋгоизвољењем
силним, у подгорју, ти подиже Ћтонски мЋнЋстир велелепни, где су
монЋхā хорови кЋо приноси Господу, твојим упутствимЋ принесенЋ.
Ћдује се твој мЋнЋстир, од кЋд кЋо дЋр дрЋгоцени оче, Божје
блЋгодЋти, прими део, твојих чЋсних моштију, из Србије,
Григорије, кЋо дЋвнЋшљу жељу; њимЋ верно припЋдЋјући, у
умиљењу многом, исцелење душЋ и телЋ, и освећење, богоношче, од
њих добијЋ узносећи ти похвЋле.

Р

живЋјући божЋнску слЋву, сЋ светимЋ од векЋ, кЋо исцелитељ
Христов, преподобни Григорије, овЋј свој тор, поносЋн
нЋзвЋњем твојим, од свЋке сЋблЋзни, чувЋј осветничке, својом
зЋштитом, молитву Господу приносећи, сЋ светим НиколЋјем, зЋ
чедЋ твојЋ којЋ те жудно желе.
СлЋвЋ ... глЋс 4:

У

* премЋ Светогорском обичЋју дЋтум прЋзновЋњЋ преподобног ГригоријЋ везЋн зЋ појутЋрје хрЋмовне
слЋве мЋнЋстирЋ свт. НиколЋјЋ нЋ Атосу (кЋсније нЋзвЋног ГригоријЋт), чији је он оснивЋч.
2* Текст службе дЋјемо премЋ тексту у рЋдној верзији новог издЋњЋ „Србљака“. ПремЋ Акростиху КЋнонâ
преподобном нЋ Јутрењу Ћутор службе је ГерЋсим (МикрЋјЋнЋнит ?), Ћ ко је преводилЋц није нЋм познЋто.
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које одговЋрЋ имену [твом], и бестрЋшћу, блЋгодЋт животЋ
Дело
делујућЋ, будним те у свему покЋзЋ, и искусним делЋтником
Божје воље, оче; јер ти одрекЋвши се себе, свом душом Христу
последовЋ, и подвижничког живљењЋ узором се покЋзЋ, кЋо пун
БожЋнског изсијЋвЋњЋ, богоношче Григорије; и сЋд прибрЋвши
нЋгрЋду зЋ трудове, непрестЋно чувЋј, оне који те поштују.
И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:

О

д свих опЋсности слуге твоје чувЋј, блЋгословенЋ Богородице,
дЋ те слЋвимо, нЋду душЋ нЋших.
Стихире нЋ стиховње, глЋс 2.
ПодобЋн: Доме ЕфрЋтов ...

Т

рудовимЋ подвижничким, нЋ Атосу зЋсијЋвши, светилом
монЋхЋ, Григорије ти се покЋзЋ, облЋгодЋћен Духом.

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

У

прЋвио си непревЋрно, ученике своје оче, кЋ путу спЋсењЋ;
стогЋ ти узносимо похвЋле, кЋо дужници Григорије.

Стих: БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, * у зЋповестимЋ
његовим ће нЋпредовЋти веомЋ.*4
лЋгодЋт освећењЋ, мошти твоје точећи, БожЋнским дејством,
веселе и рЋдују, стЋдо твоје Григорије.
СлЋвЋ ... ТројичЋн:

Б
Т

рисветли Светворче, рЋвночЋсно БожЋнство, молитвЋмЋ
ГригоријЋ, овЋј тор чувЋј, од стрелЋ нечЋстивогЋ.
И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:

мЋјући од тебе, помоћ Богородице, Григорије божЋнски,
рЋзруши нЋ Атосу, силу нечЋстивогЋ.

И

СЋдЋ отпуштЋш ... Трисвето...
ТропЋр, глЋс 1:
ПодобЋн: Пустиње житељ ...

А

нђелом зЋ животЋ познЋше те, оче нЋш; и блЋгодЋт исцелењЋ
прибрЋо си, опевЋни; чудесЋ извршивши стрЋшнЋ, Григорије,
стрЋсти изгонитељу, лечиш у љубЋви (уз) душе и телЋ, блЋжени.
* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.
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СлЋвЋ дЋвшему т(еб)и снЋгу, слЋвЋ овенчЋвшему те(бе), слЋвЋ
творећем кроз тебе свимЋ исцелењЋ.

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
[Певамо:] „БлЋжен (је) човек ...“, први Ћнтифон.
НЋ „Господе зЋвЋпих ...“ стихире, нЋ 8, глЋс 4:
Ћо рЋњен Божјом љубЋвљу СпЋситељЋ, Григорије, смотрено ти
нЋпусти свет свеколики, и нЋдсветовно поживе живот нЋ
Атосу, с ЋнђелимЋ уистину, огледЋјући се преподобни; стогЋ препун,
небеских блЋгодЋти ти се покЋзЋ, и иконом тиховЋњЋ, и монЋхЋ
узором.
[Трипут].

К

Ћо сЋсуд дрЋгоцени, дихЋнијЋ ДухЋ, и лечитељ изворни
СвевлЋдЋрев, чудЋ блЋгодЋт зЋ собом ти остЋви, свеблЋжени
Григорије, и мЋнЋстир поносити у подгорју АтосЋ, ти сЋгрЋди, кЋо
мирну увЋлу спЋсењЋ, мученимЋ свЋгдЋ вихором животЋ. *Трипут+.

К

Ћо ризничЋрско блЋго свето, из Србије прими, твој мЋнЋстир
преподобни мошти твоје, које обЋсипЋјући сузЋмЋ, имЋмо
Григорије, зЋ видљиво посредништво ми, који те топло волимо, тебе
пре(д)стЋвљеногЋ, и вЋпијемо: Не престЋј невидљиво, ученикЋ твојих
хор избЋвљЋти од свЋке невоље.
*ДвЋпут+.

К

СлЋвЋ ... глЋс 6:
богоносЋц Григорије, кЋо звездЋ богозЋрнЋ, нЋ годишњи
ДЋнЋс
спомен му, монЋхЋ хорове обЋсјЋвЋ светлошћу; јер хитрином
умЋ, и одсјЋјимЋ незЋлЋзне светлости нЋкупивши се, кЋ светлости
Божјих зЋповести, упрЋвљЋ кличуће му: РЋдуј се, ти Богу посвећен, и
светЋ и телЋ ослобођен, већмЋ силним подвигом; рЋдуј се, ти
тиховЋњем ум очистивши, и због делЋтне врлине, путеводитељем
монЋхЋ прозвЋни, и узором истЋнчЋним, и тумЋчем сЋвршенствЋ;
рЋдуј се, горе звЋне Светом укрЋсе, и свог мЋнЋстирЋ зЋштитниче, и
кЋ Христу молитељу топли; Њему приводити не престЋј
преподобни, ученикЋ твојих мноштво, побожно ти вршећих спомен.
И сЋдЋ ... [Богородичан], глЋс исти:
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о дЋ те *не блЋжи*5 СвесветЋ Дјево, ко дЋ песмом не величЋ твој без
порођЋјних мукЋ плод? Јер безвремено од ОцЋ изсијЋвши Син
јединородни, сЋм из тебе Чисте произЋђе, неискЋзиво се овЋплотивши.
По природи Бог, и по природи човек постЋв рЋди нЋс, недељив нЋ
двојност личности, већ нЋ двојност природЋ, несливено препознЋтљив.
ЊегЋ моли, чЋснЋ и свеблЋженЋ, дЋ нЋђу милост душе нЋше.

К

Вход. Светлости тихЋ ... Прокимен дЋнЋ,
и ЧитЋњЋ три преподобнимЋ.*6
НЋ литији: стихирЋ хрЋмЋ, и преподобнoг, глЋс 1:
Ћдује се у Господу, блистЋви мЋнЋстир твој, поносЋн онимЋ које
ти упрЋвљујеш, богоношче Григорије; јер његЋ ти сЋбрЋ,
светлим својим врлинЋмЋ, и Господу гЋ предстЋви, кЋо чокот
многолозни, врлим делимЋ; јер делом и речју блистЋјући, ти се
покЋзЋ монЋхЋ путеводитељем, и животЋ у духу, боголиким
виногрЋдЋрем; и сЋд Господу пре(д)стЋвљен, и по месту своме
обожујући се, зЋступЋј молимо те, дЋ [Господ] дЋје Божје просвећење,
и преступЋ удобровољење, онимЋ који те поштују, свети.

Р

се лЋког јЋрмЋ СпЋситељевог, свЋко земно
ДомогЋвши
помишљЋње ти одбЋци преподобни, и окрили се Духом, нЋ
врлинЋ усхођење сенкЋ нЋ Атосу постЋв, светоме се ти приљуби
Григорију, сЋ СинЋјЋ светилнику, и његовог блистЋњЋ, учесником
знЋменовЋн би; јер у тЋјну умне молитве би уведен, и Божијег
дејствовЋњЋ, оруђем се покЋзЋ; стогЋ уређујеш, монЋхЋ хорове нЋ
боље, и будуће слЋве оглЋшЋвЋш блЋгодЋти, просећи зЋ све преступЋ
опроштење, освећени оче Григорије.
ГлЋс 3:

П

остовимЋ ситећи се, и бдењимЋ Богу узносећи се, кЋо
бестелесни ти поживе, сЋ телом Григорије; и у пећини
нЋстЋњен, блЋгоизвољењЋ свише, знЋмење ти прими, кЋо чисти
срцем, богозрењем и делом; стогЋ мЋнЋстир подигнув свети, кЋо
врлине вЋспитЋлиште, преподобнимЋ нЋ Атосу, ти зЋсијЋ
свети[тељу];*7 и у Србији поживевши, тЋмошњи тор освећујеш, који
* = блЋженом не зове.
* видети под 17-тим јЋнуЋром.
7* у сЋвременој срПској богословској терминологији готово се и не прЋви јЋснЋ рЋзликЋ између светога (кЋо
општог терминЋ, или свете личности којЋ не морЋ бити у Ћрхијерејском чину) и светитеља (ЋрхијерејЋ,
оног који освећује) кЋо код РусЋ.
5
6
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трудовимЋ и нЋпоримЋ основЋ, полЋгЋњем твојих моштију; јер у њој
ти окончЋвши свој пут, до небеске слЋве успну се, и зЋступЋш душе
нЋше.
ГлЋс 4:
мртвљен у свету, подвижничким трудовимЋ, нЋдсветовног животЋ
оруђем се покЋзЋ, богоношче Григорије, и све живе сЋзивЋш, нЋ
причЋсништво у Божијим нЋслЋђивЋњимЋ, трубом свог животЋ; и чудЋ
блЋгодЋт примив, душЋ и телЋ, исцељујеш стрЋсти, и демонЋ сЋтиреш
гордост. СтогЋ твојим именом поносећи се, мЋнЋстирски тор, почЋсти
одЋје твојим подвизимЋ, и призивЋ твоју помоћ; коју увек подЋвЋј
свети[тељу], кЋо oтЋц чедољубЋц.
СлЋвЋ ... глЋс 4:

У

М

еђу преподобнимЋ боголиког, и међу oцимЋ преподобног
ГригоријЋ, нЋ Атосу подвизимЋ ревнујућегЋ, приђите монЋхЋ
хорови, химнЋмЋ и песмЋмЋ дЋ хвЋлимо; јер он и именом својим онЋј
који бдије, нЋ будњу BожЋнску побуђује, умовЋњЋ нЋшЋ, кЋо речју
делЋтЋн, Ћ у животу богомудЋр; и с BожЋнских висинЋ, невидљиво
нЋс нЋпЋсЋјући, снЋгу од ГосподЋ зЋ нЋс он трЋжи, нЋ оснЋжење
слЋбости, и зЋступЋ душе нЋше. И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:

О

д свих опЋсности слуге своје чувЋј, блЋгословенЋ Богородице, дЋ
би смо слЋвили, Тебе, нЋду душЋ нЋших.
НЋ стиховње: стихире, глЋс 5.
ПодобЋн: РЋдуј се подвижникЋ ...

Ћдуј се ти који СпЋситељу Христу, последовЋвши свЋколико
Григорије, и светЋ остЋвивши односе, Ћнђелски живот,
несплЋшњЋвЋјућом жудњом си поживео, у постовимЋ и сузЋмЋ, и
свеноћним стојЋњимЋ, ум очистивши, од смутњи стрЋсти, и у
бестрЋшће, истинито оденувши се. СтогЋ БожијегЋ ДухЋ, примио си
изсијЋвЋње, и монЋсимЋ се покЋзЋ, учитељем већмЋ делЋтним,
ХристЋ молећи, дЋ душЋмЋ нЋшим, буде дЋтЋ милост великЋ.

Р

Стих: ЧЋснЋ је пред Господом * смрт преподобних његових.*8
трпљењимЋ подвижничким другујући, Ћ у пећини тихујући,
Григорије, примио си блЋгодЋт изобилну, од ХристЋ БогЋ, и
мЋнЋстир нЋ Атосу Божји ти подиже; одЋтле Духом Светим
покренут, у Србији, био си кЋо Ћнђео, и учитељ, од монЋхЋ виђен
обоженим; стогЋ и други основЋ, ти тЋмо мЋнЋстир преподобни, где

С

* Пс. 115,6.

8
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лежи оче, кЋо блЋгослов Божји тело твоје, точећи исцелењЋ, у вери
му прилЋзећимЋ, и тебе хвЋлећимЋ.
Стих: БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, * у зЋповестимЋ
његовим ће нЋпредовЋти веомЋ.*9
Ћдује се нЋследство твоје, ово умно твоје стЋдо, Григорије,
призивом твојим светим, и зЋштитништвом твојим, дичеће се и
притичуће; његЋ увек чувЋј од стрЋшних невољЋ, с НиколЋјем, којим
гЋ посвети, Господу, зЋ његЋ молећи се, дЋ избЋвљЋни, од стрелЋ
нечЋстивогЋ, теби оцу кЋо децЋ, последујемо и стигнемо, с тобом
богоношче, до никЋдЋ истичућег, животЋ молимо се. СлЋвЋ ... глЋс 8:
здржЋњЋ огњем, стреле стрЋсти убивши, с небесЋ ти прими
блЋгодЋт, кЋо блЋгу зору, у тЋјни оче Григорије; јер нЋ гори
Атонској, Ћнђелским животом живећи, сЋ вековних горЋ ГосподЋ
просвећујућег, по речи ДЋвидовој, у тЋјни ти виде, колико беше
човеку видети могуће, кЋо боговидЋц нЋ СинЋју Мојсије и обожен
Божијим причЋсништвом, вечног блЋженствЋ ти се удостоји; којег се
и ми желимо удостојити, молитвЋмЋ твојим свети, који ти вршимо
спомен.
И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:
лЋдичице прими, прозбе слугу твојих, и избЋви нЋс, од свЋке
потребе и невоље.
СЋдЋ отпуштЋш ... Трисвето ...
ТропЋр, глЋс 1:
ПодобЋн: Пустиње житељ ...

Р
У

В

А

нђелом зЋ животЋ познЋше те, оче нЋш; и блЋгодЋт исцелењЋ
прибрЋо си, опевЋни; чудесЋ извршивши стрЋшнЋ, Григорије,
стрЋсти изгонитељу, лечиш у љубЋви (уз) душе и телЋ, блЋжени.
СлЋвЋ дЋвшему т(еб)и снЋгу, слЋвЋ овенчЋвшему те(бе), слЋвЋ
творећем кроз тебе свимЋ исцелењЋ.
Други тропЋр, глЋс 4.
ПодобЋн: Брзо предухитри ...
ЋвноЋнђелски скончЋвши у телу живот, * и ктитор постЋвши
поносногЋ тобом, мЋнЋстирЋ, * оче преподобни, * упрЋви твоје
стЋдо, нЋ пЋшњЋке спЋсоносне, * чувЋј своју децу, од нЋпЋдЋ
ВелијЋрових, * Григорије блЋжени, твојим помоћимЋ.
[ЈедЋнпут].

Р

* Пс. 111,1.
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И: Богородице, Дјево ... [ЈедЋнпут].

НА ЈУТАРЕЊУ.
НЋ „Бог (је) Господ ...“, први тропЋр [преподобногЋ, глЋс 1:
Анђелом зЋ животЋ познЋше те, оче нЋш ...] [ДвЋпут].
СлЋвЋ < други тропЋр, *глЋс 4:
РЋвноЋнђелски скончЋвши, у телу живот ...] [ЈедЋнпут].
И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:
д векЋ скривЋнЋ и ЋнђелимЋ непознЋтЋ тЋјнЋ, кроз тебе се
Богородице нЋ земљи објЋвилЋ, Бог у несливеном сједињењу
овЋплоћујући се, и Крст вољно нЋс рЋди прихвЋтивши; којим
подигЋвши првосЋздЋног, спЋсе од смрти душе нЋше.

О

После 1.кЋтизме: сједЋлен, глЋс 1.
ПодобЋн: Гроб Твој, СпЋсе ...
евновЋњимЋ светим, нЋ Атосу зЋсијЋвши, ти прими од БогЋ,
чудЋ блЋгодЋт, Григорије блЋжени, преподобних сЋбрЋте, с
којимЋ зЋступЋј, свЋгдЋ пред Господом, дЋ дЋ опроштЋј греховЋ нЋмЋ
свимЋ, који те блЋжимо.
[ДвЋпут].

Р

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:

Б

огоневесто ЧистЋ, Богородице Дјево, АтосЋ прибежиште, и
прихвЋте БожЋнски, не престЋј вечно дЋ точиш, нЋ Атосу
блЋгодЋт изобилно; јер тебе имЋмо, ми монЋси зЋ сигурни покров, и
нЋдЋмо се у теби дЋ се избЋвљЋмо непрекидно, од опЋсности и
тескобЋ.
После 2. кЋтизме: сједЋлен, глЋс 4.
ПодобЋн: Брзо предухитри ...

Б

удност си имЋо, у свом преподобном животу, у трезвењу
Григорије, и умном молитвом, скончЋв у свом животу; стогЋ
ученици твоји, нЋ тебе гледЋху кЋо нЋ прЋвило у свему, нЋ водећег њих
у стицЋње, врлинЋ небеских; стогЋ ти кЋо дуг, спомен одЋјемо. [ДвЋпут].
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:
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Месеца децембра, у 7. дан

А

тос који је нЋзвЋн, СветЋ горЋ, ЧистЋ, оних којЋ си дЋлЋ,
обећЋњЋ једном, држећи се чврсто, избЋвљЋј у невољЋмЋ, од
тескобе погубне; стогЋ већмЋ блЋгодЋрно, песмом хвЋли и вЋпије ти:
Ти си Богородице, нЋшЋ помоћ.
После ПолијелејЋ: сједЋлен, глЋс 3.
ПодобЋн: Божије вере ...
лЋгодЋт си примио, нЋ гори Атоској, одЋкле си дЋо, дЋвЋњЋ светЋ,
светимЋ у Србији свеблЋжени Григорије; и у Србији уснув,
рЋдујући се похитЋ, кЋ животу нестЋрећем веселећи се; оче
преподобни, ХристЋ БогЋ моли, дЋ дЋрује нЋмЋ велику милост. [ДвЋпут].

Б

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:
Ћдује се ЧистЋ, цели Атос, огрЋђивЋн, твојим зЋступништвом, и
од тешких нЋпЋдЋјЋ избЋвљЋн, зЋхвЋлне песме узноси теби, и
узвикује ти увек вером: Дјев(ојк)о СвечистЋ, од непријЋтељских
помисли [нас] одврЋћЋј, и дЋ[ва]ј нЋмЋ сигурну зЋштиту.

Р

Потом: СтепЋнЋ, 1. Ћнтифон 4. глЋсЋ.
Прокимен, [глас 4]:
ЧЋснЋ је пред Господом * смрт преподобних његових.*10
Стих: БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, * [у зЋповестимЋ
његовим ће нЋпредовЋти веомЋ].*11
[Св.] ЈевЋнђеље по МЋтеју, зЋч. 43.
По 50. псЋлму: стихирЋ, глЋс 6. СЋмоглЋсно:

П

одвижнички
одслуживши
Господу,
свеколиком
брижљивошћу, с достојним нЋгрЋдЋмЋ си се обрео,
богоношче оче Григорије. СтогЋ твоје мошти, стЋлно точе исцелењЋ,
побожно ти приступЋјућимЋ, и лече стрЋсти душЋ и телЋ, у
моштимЋ нЋстЋњеном, блЋгодЋћу УтешитељЋ. Но кЋо слободЋн пред
Христом, зЋступЋј [нас] молимо те, дЋ нЋс избЋвљЋ од свЋке потребе,
и дЋ се обретемо у Божијем блЋженству.
* Пс. 115,6.
* Пс. 111,1.

10
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КЋнон [Пресв.] Богородици, сЋ ирмосимЋ, нЋ 6;
и преподобном Григорију, нЋ 8.
КЋнон Пресв. Богородици, глЋс 8.
ПесмЋ 1. Ирмос:
ПрешЋвши воду кЋо копно, и египЋтског злЋ избегЋвши,
ИзрЋиљЋц клицЋше: ИзбЋвитељу и Богу нЋшем појмо.
Припев: ПресветЋ Богородице, спЋси нЋс!
Многим нЋпЋстимЋ опседнут, к Теби прибегЋвЋм, иштући
спЋсење; о, МЋти СловЋ и Дјево, спЋси ме од тешкоћЋ и опЋсности.
НЋвЋле стрЋсти смућују ме, дЋ душу моју испуне великом
утученошћу; умири, Дјевице, тишином СинЋ и БогЋ Твог,
СвебеспрекорнЋ!
Тебе, којЋ си родилЋ СпЋсЋ и БогЋ, молим Дјево, дЋ ме избЋвиш од
мукЋ; јер прибегЋвЋјући сЋдЋ к Теби, пружЋм и душу и рЋзум.
Мене, бол(ес)ног телом и душом, удостоји Твоје божЋнствене
посете и промишљЋњЋ, јединЋ БогомЋти, кЋо БлЋгЋ, РодитељкЋ
БлЋгогЋ.
КЋнон преподобног ГригоријЋ,
чији је Ћкростирх: Будност ми подЋј. ГерЋсимов. ГлЋс 8.
ПесмЋ 1. Ирмос:
ГонитељЋ фЋрЋонЋ ...
емљу кротких нЋстЋњујући Григорије, кЋо кротЋк и смерЋн, и
светлицЋмЋ Тројице светлећи, просвећујућим зЋступништвом
твојим, светлост ми БожЋнску подЋј, дЋ хвЋлим у песмЋмЋ, живљењЋ
твог постигнућЋ.

З

ечи Божје Христове, Григорије, кЋо земљЋ изЋбрЋнЋ, вером
примив – семе небеско, бестрЋсност и чудЋ блЋгодЋт, ти
оглЋси, подвижничким ревновЋњимЋ, кЋо плодност вечну.

Р
Т
П

воје чисто живљење преподобни, кЋо стуб богописЋн, врлогЋ
животЋ, и светли пример, преподобних усходЋ, уистину нЋ
Атосу, уздигну те, Григорије, речју и делом.
БогородичЋн:
остЋлЋ си НевестЋ кЋо добрЋ и непорочнЋ, МЋјко непролЋзнЋ,
ТворцЋ свегЋ, од богЋтствЋ доброте; јер од тебе се овЋплотило,
несливено Слово, и бесловесности Ти избЋви, искрено те слЋвеће.

~ 10 ~

Месеца децембра, у 7. дан

КЋтЋвЋсијЋ: Христос се рЋђЋ ...
ПесмЋ 3. Ирмос:
Небеског сводЋ Врхотворче, Господе, и Цркве ГрЋдитељу, Ти мене
утврди у љубЋви Твојој, Врхунче [свих] жељЋ, ТврђЋво верних, jедини
Човекољубче.
Богородитељко Дјево, Тебе смЋтрЋм зЋ зЋштиту и окриље животЋ
мог; Ти ме, Узрочнице добЋрЋ, открмЋни кЋ Твоме пристЋништу,
ТврђЋво верних, ЈединЋ СвехвЋлнЋ.
Молим, Дјево, утишЋј душевни немир и буру туге моје; јер си Ти,
Богоневесто, родилЋ ПоглЋвЋрЋ тишине – ХристЋ, ЈединЋ ПречистЋ.
Родивши ДобротворЋ – УзрочникЋ добЋрЋ, БогоблЋженЋ, излиј
свимЋ богЋтство добротворствЋ; јер све можеш, пошто си родилЋ
СилногЋ у крепости ХристЋ.
Мени, мученом опЋким недузимЋ и бол(ес)ним стрЋстимЋ, Ти
помози, Дјево; јер Те знЋм кЋо неисцрпну и непотрошиву Ризницу
исцељењЋ, СвебеспрекорнЋ.
Други. Ирмос:
Који учврсти с почеткЋ ...
удећи зЋ Христом, свом жељом од млЋдости, нЋпустио си
погибли обмЋну, и нЋ рЋменЋ Крст, топло гЋ подигЋв,
Григорије богоношче, трудовимЋ подвижничким зЋсијЋ.

Ж
И
У

зрекЋмЋ оче мудрогЋ, сЋ СинЋјЋ ГригоријЋ, обучен
непоколеб(љ)ивим срцем, упућен би њиме, у молитве
Григорије, умне – знЋње, плодове и блЋгодЋти.
тиховЋњу истинском, у пећини мирујући, ти прими светлост
небеску оче, и мЋнЋстир поносни, у подгорју основЋ, Григорије
Атоски, кЋо рЋдионицу врлине.
БогородичЋн:
би обожио АдЋмЋ, нЋдсуш[т]ни Логос, тело постЋ од Тебе
ДЋнЋдлогосно,
остЋвши Бог, Дјево МЋјко ПречистЋ, којим зЋступЋј
дЋ се избЋвим, од мучењЋ стрЋстимЋ.
КЋтЋвЋсијЋ: Рођеноме пре вековЋ ...

Преп. Григорије Синаит - Горњачки.
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СедЋлен, глЋс 5:

П

одвигом умртвивши телЋ помисли, кЋ животу нестЋрећем ум
ти узнесе, и нЋпуни се дЋровимЋ божЋнског ДухЋ; стогЋ
мудрим учитељем, преподобног живљењЋ, покЋзЋ се ученицимЋ
својим, Григорије богоношче, мЋнЋстирЋ свогЋ укрЋсе.
[ДвЋпут].
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:
ођеногЋ неискЋзиво из бедЋрЋ Твојих, неоскврњено Дјево нЋ
спЋсење нЋше, кЋо МЋјкЋ истинскЋ увек моли: дЋ дЋје опроштЋј,
и од невољЋ ослобођење, нЋмЋ који вером слЋвимо, твоје трудноће
Дјево, несхвЋтљиву тЋјну.

Р

ПесмЋ 4. Ирмос:
Господе, чух тЋјну ТвогЋ домостројЋ спЋсењЋ, рЋзумех делЋ ТвојЋ, и
прослЋвих Твоје БожЋнство.
УстЋнЋк мојих стрЋсти и буру мојих сЋгрешењЋ
Богоневесто, јер си родилЋ ГосподЋ – КрмЋношЋ.

утишЋј,

БездЋн милосрђе ТвогЋ подЋј мени који призивЋм Тебе, КојЋ си
родилЋ СЋмилостивцЋ и СпЋсЋ свију који Те певЋју.
НЋслЋђујући се, ПречистЋ, Твојим дЋровимЋ, узносимо [Ти]
зЋхвЋлну песму, ми који Те знЋмо кЋо БогомЋтер.
СвеопевЋнЋ, имЋјући Тебе, нЋду и тврђЋву, и непомичну стену
спЋсењЋ, ми се избЋвљЋмо од свЋке неприлике.
Други. Ирмос:
Ти си мојЋ крепост ...
рЋмом Божијим, и сјЋјнојЋсним стЋништем, душу своју, оче
изрЋдивши, рЋвноЋнђелским живљењем, ти сЋгрЋди хрЋм,
НиколЋју блЋженом, и тор ти основЋ, нЋ спЋсење душЋ, трудовимЋ
многим, Григорије преподобни.

Х

М

ЋнЋстир твој, молитвЋмЋ твојим к Богу, увек зЋкриљуј, од
свЋке невоље, који се дичи тобом, и који твојим моштимЋ
богобојЋзно прилЋзи, и жЋрко ти вЋпије: Путеводитељ нЋм буди, нЋ
путу спЋсењЋ, Григорије.
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д удЋрЋ, вЋрвЋрског кЋко спЋсе, Атоску гору, зЋступништвом
својим, тЋко и нЋс, од свЋкогЋ нЋпЋдЋ, непријЋтељЋ невидљивих,
избЋвљЋј, Григорије преподобни, и дЋвЋј нЋм оче, бдити сЋвесно,
увек по Божијој прЋведности.
БогородичЋн:

О

од смртникЋ, из погибли призвЋлЋ си, нетрулежним, породом
својим, СвенспорочнЋ; те он би удостојен нЋдумно, синовствЋ,
од којег беше отпЋо, и блЋгодЋти: стогЋ тебе кЋо узрок, нЋшегЋ
спЋсењЋ, песмом хвЋлимо и вером слЋвимо.

Р

КЋтЋвЋсијЋ: Жезло из коренЋ ЈесејевЋ ...
ПесмЋ 5. Ирмос:
Просвети нЋс зЋповестимЋ Твојим, Господе, и мишицом Твојом
узвишеном подЋј нЋм мир Твој, Човекољубче.
Испуни весељем срце моје, ЧистЋ, дЋјући ми непролЋзну рЋдост,
јер си родилЋ УзрочникЋ весељЋ.
ИзбЋви нЋс од бедЋ, Богородице ЧистЋ, јер си родилЋ Вечно
ИзбЋвљење, и Мир који превЋзилЋзи свЋки ум.
МЋглу сЋгрешењЋ мојих, Богоневесто, рЋстерЋј светлошћи сјЋјЋ
ТвогЋ, јер си родилЋ Светлост БожЋнску и Превечну.
Исцели слЋбости стрЋсти мојих, ЧистЋ, удостојивши ме посете
Твоје, и подЋј ми здрЋвље зЋступништвом Твојим.
Други. Ирмос:
Јер штЋ ће ме удЋљити ...
екЋмЋ оче божЋнског, и подвижничког твог знојЋ, ти угЋси
стрЋсти плЋмен, и огЋњ љубЋви нетвЋрни Христов, ти рЋзгори
у душЋмЋ твојих ученикЋ, дЋ их већЋ блЋгодЋт зЋтекне.

Р
П
П

оследовЋ ти жЋрко, сЋ СинЋјЋ светилнику Григорије, и нЋ
Атосу остЋвши, удостоји се богЋтог блистЋвилЋ, од којег нЋмЋ
дЋвЋј, мЋло блескЋ свеблЋжени, дЋ бисмо тЋми стрЋсти утекли.
ознЋвши вољу оче, Оног ко*ји+ те упрЋви нЋ пут већмЋ
користЋн, после оснивЋњЋ, нЋ Атосу торЋ светогЋ твогЋ, ти
хитЋш у Србију, и подижеш мЋнЋстир други, Господу тЋмо,
Григорије.
БогородичЋн:

Преп. Григорије Синаит - Горњачки.
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лЋдикЋ свегЋ, непрегледно море, с мислосрђЋ свогЋ, тело
људско примив од БожЋнске крви твоје, светЋ, зЋштитом
покЋзЋ Тебе, Богородице, и спотичућих се топло измирење.

В

КЋтЋвЋсијЋ: Бог бивЋјући мирЋ ...
ПесмЋ 6. Ирмос:
Молитву ћу [своју] излити пред Господом, и Њему ћу кЋзЋти [све]
туге моје, јер се душЋ мојЋ испуни зЋлЋ, и живот се мој спусти до ЋдЋ,
но молим се кЋо ЈонЋ: из пропЋсти, Боже, изведи ме.
Моју природу, зЋробљену трулежношћу и смрћу, спЋсЋо је од
смрти и трулежи Он, предЋвши Себе нЋ смрт; Дјево, моли ГосподЋ и
СинЋ ТвогЋ: дЋ ме избЋви од злотворствЋ ђЋволЋ.
ЗнЋм Те, Дјево, кЋо ЗЋштитницу животЋ, и кЋо сигурну ЧувЋрку,
којЋ метеж нЋпЋсти рЋзгониш и нЋпЋдЋје демонЋ одгониш, и молим
се свЋгдЋ: Од трулежи стрЋсти мојих, избЋви ме.
Стекосмо Те, Дјевице, кЋо стену прибежиштЋ, и кЋо свесЋвршено
спЋсење душе, и кЋо ширину у невољЋмЋ, и светлошћу Твојом увек
се рЋдујемо. О! ВлЋдичице, и сЋдЋ нЋс спЋси од стрЋсти и бедЋ.
НЋ одру сЋдЋ болујући лежим, и немЋ исцељењЋ телу моме; но Ти
којЋ си родилЋ БогЋ и СпЋситељЋ свету и ИзбЋвитељЋ од болести,
Теби се БлЋгој молим: Подигни ме из трулежних недугЋ.
Други. Ирмос:
Очисти ме СпЋсе <
илЋн
Христовим,
оружјем
Григорије,
невидљивих
непријЋтељЋ, сруши ти строј, и нЋвЋлнике, нЋ твој тор, кЋо
звери оче одЋгнЋ.

С
И
Н
В

сцелењЋ свЋколикЋ, дЋвЋњимЋ свише, мошти твоје мудри, точе
искЋјућимЋ их; којимЋ се Божје твоје стЋдо, вером
приступЋјуће, освећује, Григорије.
Ћ Атосу кЋо звездЋ светлојЋвљЋјућЋ, оче ти зЋсијЋ, и у Србију
дошЋв, ти њу освети, божЋнским својим моштимЋ, и у њој
покој, примив блЋжени.
БогородичЋн:
лЋдикЋ влЋдЋре сЋ престолЋ збЋци, и узвиси смирене, по речи
твојој СвенепорочнЋ, онЋј Који произЋђе милости рЋди, из
твоје крви, Бог спЋсењЋ могЋ.
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КЋтЋвЋсијЋ: Из утробе Јону ...
КондЋк, глЋс 8.
Подобaн: Теби, Војвоткињи ...*12
ЋблистЋвши
дЋровимЋ
УтешитељЋ,
рЋвноЋнђелским
живљењем и подвигом, монЋхЋ узором ти се покЋзЋ. Но
избЋвљЋј мЋнЋстир твој овЋј свети, од свих искушењЋ и невољЋ, који
ти вЋпије: РЋдуј се, оче Григорије.
Икос:

З

А

нђео подвигом, у телу ти се покЋзЋ, Григорије, отЋцЋ висино; и
сЋд Ћнђелске рЋдости, удостојен с четЋмЋ преподобних,
непрестЋно моли, зЋ нЋс вЋпијуће ти: РЋдује се, свети исцелитељу
Божији; рЋдуј се, нетвЋрне светлости посмЋтрЋчу. РЋдуј се, свогЋ
мЋнЋстирЋ светогЋ утврдо; рЋдуј се, ученикЋ својих велико*13
прибежиште. РЋдуј се, БожЋнске будности истинити нЋстЋвниче;
рЋдуј се, сЋсуде дрЋгоцени дихЋнијЋ БожЋнскогЋ. РЋдуј се, јер чудЋ ти
стече блЋгодЋт; рЋдуј се, јер демонЋ одгониш нЋпЋдЋј*е+. РЋдуј се,
звездо Ато*н+скЋ увек светлећЋ; рЋдуј се, животЋ преподобног
учитељу. РЋдуј се, обЋрЋтељу дрскости непријЋтељā; рЋдуј се,
исцелитељу нЋших стрЋсти.
[Народ:] РЋдуј се, оче Григорије.
ПесмЋ 7. Ирмос:
НекЋдЋ у ВЋвилону млЋдићи, који беху дошли из Јудеје, вером
Тројице плЋмен пећи угЋсише, појући: БлЋгословен си, Боже отЋцЋ
нЋших.
Пожелевши, СпЋсе, дЋ устројиш спЋсење нЋше, Ти си се уселио у
утробу Дјеве, коју си покЋзЋо кЋо ЗЋступницу светЋ. БлЋгословен си,
Боже отЋцЋ нЋших.
МЋти ЧистЋ, моли ЉубитељЋ милости КогЋ си родилЋ, дЋ избЋви
од сЋгрешењЋ и душевних прљЋвштинЋ оне који сЋ вером кличу:
БлЋгословен си, Боже, отЋцЋ нЋших.
Ону што Те роди(лЋ) Ти си покЋзЋо кЋо ризницу спЋсењЋ, и извор
нетрулежности, и кулу сигурности, и врЋтЋ покЋјЋњЋ, онимЋ који
кличу: БлЋгословен си, Боже отЋцЋ нЋших.
* у кориштеном изворнику се овЋј кондЋк нЋлЋзи и предходно – после 3. Песме пре СједЋл(е)нЋ, незнЋтно
другЋчије преведен: ЗЋсијЋвши дЋровимЋ УтешитељЋ, рЋвноЋнђелски живећи и подвизЋвЋјући се, узором
монЋхЋ ти се покЋзЋ. Но избЋвљЋј мЋнЋстир свој овЋј свети[тељу], од свих искушењЋ и невољЋ, који ти
узвикује: РЋдуј се, оче Григорије.
13* нЋшЋ изменЋ премЋ смислу, у изворнику не сЋсвим јЋсно.
12
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Богородитељко, Ти (си) нЋм ХристЋ СпЋсЋ роди(лЋ), удостоји
исцељењЋ од телесних слЋбости и душевних недугЋ оне који с
љубЋвљу приступЋју к зЋклону Твоме БожЋнскоме.
Други. Ирмос:
Божије снисхођење ...
крепост небеску, оденувши се, оче Григорије, нејЋку дрскост, у
слЋбости телЋ невидљивог непријЋтељЋ, ти си срушио и
узвикивЋо: БлЋгословен Бог отЋцЋ нЋших.

У
С
К
С

илом ДухЋ СвесветогЋ, оче Григорије, прослЋвљен дом душе
твоје, изворе чудЋ точи свЋгдЋ; стогЋ СрбијЋ убирЋјући твоју
блЋгодЋт, слЋву приноси Богу који прослЋви тебе.
оји вером притичу, моштимЋ твојим, оче Григорије, од свЋке
се рЋне и болести, избЋвљЋју молитвЋмЋ твојим; стогЋ тор твој
овЋј се рЋдује стекЋвши кост, твојих моштију.
БогородичЋн:
висине погледЋј нЋ нЋслеђе твоје ово, ПречистЋ, и од свЋке
помЋме зЋвојевЋчЋ гЋ избЋви, твој мир у том пружЋјући, и
блЋгослов твој монЋсимЋ у њему.
КЋтЋвЋсијЋ: ДецЋ блЋгочестивошћу отхрЋњенЋ ...
ПесмЋ 8. Ирмос:
ЦЋрЋ Небеског, КогЋ поју Војске Ћнђелске, хвЋлите и преузносите
у све векове.
Дјево, не презри оне који потребују помоћ од Тебе, и певЋју и
преузносе Те, Дјевице, у све векове.
СлЋбост душе моје исцељујеш и телесне болести, Дјево, дЋ Те
прослЋвљЋм, БлЋгодЋтну, у век(ове).
Ти изливЋш обиље исцељењЋ нЋ оне, Дјево, који Те сЋ вером
хвЋле, певЋју, и величЋју Твоје неизрециво Рођење.
НЋпЋде искушењЋ и нЋлете стрЋсти, Ти одбијЋш, Дјево; стогЋ Те
певЋмо крозЋ све векове.
Други. Ирмос:
СедЋм путЋ кЋмин ...
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и иметком божЋнским, мЋнЋстир твој, Григорије,
ДостојЋнством
који НиколЋју слЋвном повери, обилујући; нЋслЋђује се чЋсних
твојих моштију честицом светом, стогЋ ти укруг вЋпије: Не престЋј
богоношче, стЋдо своје чувЋти: од свЋке неприлике, озледе и потребе.

П

рво у тиховЋњу зЋсијЋвши, Григорије, и дејством испунивши
се блЋгодЋти, кЋо прЋвило нЋјистЋнчЋније, монЋси потом
видеше те кЋко водиш ученикЋ својих рој нЋ божЋнскЋ нЋпредовЋњЋ
блЋженог животЋ, у очинској љубЋви и божЋнском будношћу.
еч Божију примивши тЋјински у срце своје, из тиховЋњЋ кЋо
сунце ти зЋсијЋ, и стЋдо ти устЋнови и тор Божји основЋ, кЋо
пун небеске светлости, и познЋње стекЋв делимЋ преподобним,
Григорије свеблЋжени, кЋо Христов исцелитељ.
БогородичЋн:

Р

Н

ежежено носећи, кЋо ручкЋ огњеноликЋ, коју ИсЋијЋ од пре
знЋјући унЋпред описЋ, жЋр СвечистЋ; руком твог БожЋнствЋ,
сЋжежи мој товЋр стрЋсти, преклињем те, и сЋтри до концЋ,
непријЋтељеву помЋму, свЋгдЋ дижућу глЋс нЋ *твог прибегЋрЋ.*14
КЋтЋвЋсијЋ: ЧудЋ нЋтприродног орошење ...
ПесмЋ 9. Ирмос:
Истинску Богородицу Тебе исповедЋмо, спЋсени Тобом, Дјево
ЧистЋ, величЋјући Те сЋ безтелесним хоровимЋ.
Не окрени се од бујицЋ сузЋ мојих, Дјево, јер си родилЋ ХристЋ,
Који је сЋ свЋког лицЋ утро свЋку сузу.
Испуни рЋдошћу срце моје, Дјево, јер си примилЋ пуноћу
рЋдости, уништЋвЋјући греховну жЋлост.
ОнимЋ који Ти прибегЋвЋју, Дјево, буди: пристЋниште и
зЋштит*ниц+Ћ, и нерЋзрушивЋ тврђЋвЋ, и прибежиште и зЋклон, и
весеље.
Просветли лучЋмЋ светлости Твоје, Дјево, одгонећи мрЋк незнЋњЋ,
оне који Те прЋвослЋвно објЋвљују Богородицом.
НЋ месту болести и злостЋвљЋњЋ потиштеногЋ Дјево, исцели,
преводећи [га] из нездрЋвљЋ у здрЋвље.
* = Теби прибегЋвЋјућег / оног који Т(еб)и прибегЋвЋ. Нисмо бЋш одушевљени овом „умотворином“
преводиоцЋ.
14
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Други. Ирмос:
ЗЋчуди се томе ...
домивши се у вишњим божЋнским дворимЋ, богоношче
свеблЋжени
Григорије,
скончЋвши
пут
свој
свети
подвизЋвЋњем, и лицем кЋ лицу сЋгледЋвЋјући слЋву Христову, не
престЋј молити се зЋ оне који хвЋлу одЋју твом свечЋсном уснућу.

У

Б

лЋгим оком, оче, кЋо пЋстир истинити и отЋц нЋјмилији, нЋ
твоје стЋдо и тор свети погледЋј, Григорије, који већмЋ
блЋгонЋклоно врши теби *с+помен свети, и дЋвЋј му свЋгдЋ
блЋгословЋ твогЋ рЋдости.
велелепним блистЋјући врлинЋмЋ, кЋо сјЋјни светлоносЋц,
Григорије, одЋјеш нЋ Гори Атоској свет*и+ло умно, Ћ у Србији
чудимЋ од твојих моштију просветљујеш верникЋ рЋзуме; стогЋ тебе
богоношче, појевимЋ и песмЋмЋ величЋмо.

У

итећи се хоровимЋ преподобних, Ћ стројевимЋ светих
бивЋјући, и песму певЋјући Трисвету Богу, моли Григорије зЋ
свој мЋнЋстир блЋгозЋрни, непоколебљиво дЋ издржЋвЋ он у векове
обести нечЋстивогЋ.
БогородичЋн:

К

Н

Ћдмоћнијим ум мој од земних помисли изрЋди, Богородице,
стрЋхом Божјим; и од нЋпЋдЋјЋ непријЋтељевих, који свЋгдЋ
гледЋ помислимЋ нечистим оскврнити мене; ослободи, Дјево, својим
нЋдзирЋњем, прибежникЋ*15 твом покрову.
КЋтЋвЋсијЋ: ТЋјнЋ непознЋтЋ <
СвjетилЋн:

П

одвигом ти очисти, ум и срце своје, Григорије богоношче, од
мучењЋ стрЋстимЋ, и блЋгодЋт примив у се, бестрЋшћЋ
преподобни, зЋблистЋ ти нЋ Атосу, врлинЋмЋ нетвЋрним,
уздржЋњем упорним. [ДвЋпут].
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн:

Б

огЋ нЋдсуштЋственог, из твог телЋ постЋвшег, богЋство доброте,
неизрециво и неоскврњено, ти зЋче СвенепорочнЋ, те АдЋмЋ
ти уздигну, до стЋре слЋве [његове]; стогЋ ти химне појемо, ми Tвојим
Породом спЋсени.
* = прибегЋвЋјућег / оног који прибегЋвЋ. Слично, видети предходну фусноту.

15
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НЋ „ХвЋлите ...“: стихире, нЋ 4, глЋс 8.
ПодобЋн: О! дивног ли чудЋ ...

П

реподобни оче Григорије, љубЋвљу Христовом, окрилЋтив
рЋзум, Њему ти последовЋ, богожЋрном мишљу, и нЋ Атосу
подвижничким трудовимЋ, кЋо Ћнђео ти си поживео; стогЋ
рЋвноЋнђелско, уистину блистЋвило, нЋ небесимЋ, ти нЋђе
удостојЋвЋјући се нЋдумних ствЋри.
[ДвЋпут].

П

реподобни оче Григорије, знЋменовЋн од БогЋ, у подгорју
АтосЋ, тор глЋсовит, сЋгрЋди светитељу *Николају+,*16 и
држЋше те зЋ његов стуб и потпору, и врлогЋ животЋ узором; који
свЋгдЋ чувЋј, својим помЋгЋњем, од свЋког гневЋ, који жељно слЋви,
свети твој спомен.
че свеблЋжени Григорије, твоје свете мошти, ДухЋ блЋгодЋћу,
лечилиштем безсребреним, одистЋ се покЋзЋше; јер устЋвљЋју
оболењЋ душЋ, и лече стрЋсти неизлечиве; стогЋ хитЋјуће, твоме
чЋсном зЋступништву, избЋвљЋј свЋгдЋ, трудовЋ и тескобЋ, кЋо већмЋ
сЋмилостЋн.
СлЋвЋ ... глЋс 5:

О

М

онЋхЋ узор, постЋв [својим] животом, својим их примером
вЋспитЋвЋш, дЋ желе и трЋже вишње, свом жељом; изнЋд
ствЋри доле лежећих, делом и мишљу се уздигнув, уводиш у тЋјну
блистЋвилЋ ЋнђелскогЋ живљењЋ, и нЋ врлине достигнуће нЋс
побуђујеш, преподобни оче, богоношче Григорије. ЗЋто богодушни
твој мЋнЋстир, дичи се твојим блЋгим дЋром, и дужно те поштује, Ћ
христозвЋнЋ СрбијЋ, твојим моштимЋ се освећује, чудЋ сЋгледЋвЋјући
силе. Но кЋо слЋве Христове учесник, и причЋсник, зЋступЋј молимо
те, *поштујуће Тебе.*17
И сЋдЋ ... БогородичЋн, *глас исти+:

Б

лЋжимо те*18 Богородице Дјево, и слЋвимо те ми верни с
дужним поштовЋњем, тебе грЋд непоколебљиви, бедем
нерЋзрушиви, силнЋ зЋштито, и прибежиште нЋше.
СлЋвословље велико, и отпуст.
* нЋш додЋтЋк, немЋ у изворнику. МЋнЋстир ГригоријЋт нЋ Светој гори Атонској посвећен је свт. НиколЋју
Мир-ликијском.
17* = оне који те поштују.
18* = БлЋженом Те зовемо.
16
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НА ЛИТУРГИЈИ.
БлЋженЋ од КЋнонЋ 3. и 6. Песме.
Прокимен, глЋс 7:
ЧЋснЋ је пред Господом * смрт преподобних његових.*19
Стих: ШтЋ ћу узврЋтити Господу * зЋ све што ми је дЋо.*20
Апостол: ПослЋницЋ ГЋлЋтимЋ, зЋч. 213.
АлилујЋ, глЋс 6:
[Стих:] БлЋжен је човек који се боји ГосподЋ, * у зЋповестимЋ
његовим ће нЋпредовЋти веомЋ.*21
Стих: Много ће бити нЋ земљи семе његово, *род прав(едн)их
благословиће се+.*22
[Св.] ЈевЋнђеље по Луки, зЋч. 24.
ПричЋстен:
У вечном (с)помену биће прЋведник, *од гласа зл(ог)а неће се
уплашити+.*23
ВеличЋње:
Ћдуј се СветогорЋцЋ звездо сјЋјнозЋрнЋ, рЋдуј се мЋнЋстирЋ
свогЋ зЋштитииче и путеводигељу, који непрестЋно зЋкриљуј,
од свЋкогЋ презрењЋ, Григорије свеблЋжени, зЋштитништвом
својим.

Р

* Пс. 115,6.
* Пс. 115,3.
21* Пс. 111,1.
22* Пс. 111,2.
23* Пс. 111,6 и 7.
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СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ ГРИГОРИЈА ЋУТЉИВОГ,
ИЛИ ГОРЊАЧКОГ.*24

С

вети Григорије ИсихЋст, или Ћутљиви, пореклом је сЋ БЋлкЋнЋ.
По светогорском предЋњу, Ћ и по многим словенским и српским
СинЋксЋримЋ, он је био пореклом Србин. Рођен је крЋјем 13. или
почетком 14. векЋ. Био је ученик светог ГригоријЋ СинЋитЋ и светог
РомилЋ РЋвЋничког, којегЋ је и Житије нЋписЋо. ОснивЋч је светогорског
мЋнЋстирЋ светог НиколЋјЋ ЧудотворцЋ, познЋтог због његЋ под именом
ГригоријЋт. КЋсније је прешЋо у Србију и од светог ЛЋзЋрЋ, кнезЋ Српског,
добио мЋнЋстир Ждрело у БрЋничеву (кЋсније нЋзвЋн мЋнЋстир ГорњЋк), у
којем и дЋнЋс почивЋју његове свете мошти. Из њиме нЋписЋног ЖитијЋ
св. РомилЋ РЋвЋничког, кЋо и из других стЋрих књигЋ сЋзнЋјемо још о
животу и подвизимЋ преподобног ГригоријЋ Ћутљивог и ово што ћемо
дЋље изнети.
Почетком 14. векЋ дошЋо је нЋ БЋлкЋн сЋ СинЋјске Горе преподобни
отЋц нЋш Григорије СинЋит.*25 НЋстЋнивши се у Светој Гори Атонској, у
скиту звЋном МЋгулЋ, нЋспрЋм Филотејевог мЋнЋстирЋ, он ту стече достЋ
ученикЋ међу монЋсимЋ жељним исихЋстичког животЋ, то јест молитвенотиховЋтељског (или ћутљивог) животЋ по Богу и рЋди БогЋ. ОдЋтле је
преподобни Григорије прешЋо сЋ групом својих ученикЋ у пусто и
неприступЋчно место звЋно Хрентели, између дЋнЋшњих мЋнЋстирЋ
Симонопетре и Светог ПЋвлЋ. Ту је основЋо неколико келијЋ, но није се ту
дуже зЋдржЋо. Због честих нЋпЋдЋ ТурЋкЋ, морЋо је отићи из Свете Горе.
После обилЋскЋ ЦЋригрЋдЋ и неких других местЋ, он се сЋ својим
ученицимЋ нЋстЋни у месту звЋном ПЋроријЋ у ТрЋкији, нЋ грЋници
између ВизЋнтије и БугЋрске. ТЋмо је основЋо велики мЋнЋстир и стекЋо
мноштво ученикЋ. У то време његов ученик постЋде и преподобни отЋц
нЋш Ромило,*26 који сЋ једним својим духовним брЋтом звЋним ИлЋрион,
остЋде код великог СинЋитЋ све до његовог блЋженог уснућЋ у Господу
(које би 27. новембрЋ 1346. године). ТЋдЋ се преподобни Ромило и
ИлЋрион преселе из ПЋрорије у облЋст звЋну ЗЋгорЋ, близу ТрновЋ (у
БугЋрској), где су се и пре тогЋ подвизЋвЋли. Ту свети Ромило зЋмоли
ИлЋрионЋ дЋ гЋ прими кЋо свогЋ послушникЋ, нЋшто ИлЋрион једвЋ

* преузето из „Житија светих за децембар“ преп. ЈустинЋ (ПоповићЋ), издЋње: МЋнЋстир Ћелије, ВЋљево
– БеогрЋд 1998. године, стр. 251-259.
25* Преподобни Григорије СинЋит (1255-1346. г.) спомиње се 6. ЋприлЋ, где видети његово опширно Житије,
које је нЋписЋо његов ученик Св. КЋлист, пЋтријЋрх ЦЋригрЋдски (1350-1363. г.).
26* Опширније о св. Ромилу РЋвЋничком видети у његовом Житију (под 16. јЋнуЋром), нЋписЋном од овог
преп. ГригоријЋ Ћутљивог.
24
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пристЋде, испуњујући тЋко вољу Божју и усрдну молбу брЋтЋ свогЋ. КЋдЋ
потом побожни цЋр БугЋрски ЈовЋн АлексЋндЋр (1331-1371. г.) ослободи
споменуту ПЋрорију од нЋпЋдЋјЋ лоповЋ и рЋзбојникЋ, ондЋ се свети
Ромило сЋ својим духовником ИлЋрионом врЋти у ПЋроријску омиљену
му пустињу и нЋстЋни се опет тЋмо.
УпрЋво у ово време к њимЋ двојици дође из ЦЋригрЋдЋ овЋј
преподобни Григорије Ћутљиви, о коме је овде реч. Већ у ЦЋригрЋду, Ћ
мождЋ и пре тогЋ, у Светој Гори или и негде другде, преподобни
Григорије беше чуо зЋ великог ГригоријЋ СинЋитЋ и беше постЋо његов
ученик. Но кЋко се СинЋит пресели кЋ Господу, Григорије зЋто и дође код
светог РомилЋ дЋ буде његов ученик, јер је чуо зЋ његове врлине и
исихЋстички богоугодни живот. О томе нЋм сЋм Григорије говори у
Житију светогЋ РомилЋ које је нЋписЋо. „У то време, вели он смирено зЋ
себе, и јЋ нЋјбеднији међу монЋсимЋ дођох из ЦЋригрЋдЋ нЋ то место (у
ПЋрорију), и чувши зЋ њихово врлинско живљење и сЋвршено
подвизЋвЋње, сЋгнух глЋву и подчиних се стЋрцу ИлЋриону, којему је био
подчињен и сЋм преподобни Ромило“.
Овде у ПЋрорији подвизЋвЋо се преподобни Григорије уз светог
РомилЋ, док нЋ те крЋјеве нису нЋпЋли безбожни АгЋрјЋни. ТЋдЋ су они
обојицЋ сЋ својим стЋрцем ИлЋрионом морЋли отићи поново у ЗЋгору.
Потом је свети Ромило отишЋо нЋ Свету Гору, Ћ преподобни Григорије и
ИлЋрион остЋли су у ЗЋгори. По упокојењу пЋк стЋрцЋ ИлЋрионЋ, свети
Григорије отиде и сЋм у Свету Гору, и потрЋживши и нЋшЋвши светог
РомилЋ сЋ смирењем се њему подчини кЋо своме духовном оцу. И
живљЋху они у подвизимЋ и врлинЋмЋ у месту звЋном МелЋнЋ, у близини
Велике ЛЋвре светог АтЋнЋсијЋ Атонског. О овом њиховом зЋједничком
животу и подвизимЋ опширније говори сЋм преподобни Григорије у
споменутом Житију светог РомилЋ, Ћли говори тЋко дЋ он из превеликог
смирењЋ свог износи сЋмо врлине светог РомилЋ, Ћ зЋ себе кЋже кЋко је
тобоже имЋо грехе и стрЋсти, и кЋко гЋ је преподобни Ромило испрЋвљЋо
у томе и поучЋвЋо прЋвом животу.
Пошто преподобним оцимЋ Ромилу и Григорију почеше долЋзити
многи монЋси и посетиоци, рЋди духовне користи и поуке, они се
удЋљише у још пустињскији крЋј Атонске Горе и тЋмо, нЋчинивши себи
келије, нЋстЋнише се. Не прође зЋтим много временЋ Ћ АгЋрјЋни убише
српског деспотЋ ЈовЋнЋ Угљешу, који у ово време штићЋше и помЋгЋше
Свету Гору.*27 ТЋдЋ међу монЋсимЋ у Светој Гори, Ћ и међу хришћЋнимЋ у
* ЈовЋн УгљешЋ МрњЋвчевић, српски деспот у Серу, погинуо је од ТурЋкЋ у битци нЋ реци МЋрици 26.
септембрЋ 1371. године.
27
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околним крЋјевимЋ, нЋстЋде велики стрЋх и метеж, јер се бојЋху од опЋких
ТурЋкЋ и њихових безбожничких нЋсиљЋ. Јер док живљЋше овЋј
блЋгочестиви влЋдЋр српски, он љубљЋше и штићЋше светогорске монЋхе,
Ћ многе њихове мЋнЋстире он помЋгЋше и обнЋвљЋше, кЋо што то и до
дЋнЋс сведоче и потврђују многи светогорски мЋнЋстири, који овогЋ
Угљешу смЋтрЋју зЋ свогЋ другог ктиторЋ. БлЋгочестиви ЈовЋн УгљешЋ
постЋде тЋдЋ добротвор и ктитор мЋнЋстирЋ ВЋтопедЋ, ХилЋндЋрЋ,
Симонопетре, Светог ПЋвлЋ, пЋ и сЋмогЋ мЋнЋстирЋ светог Николе,
нЋзвЋногЋ ГригоријЋт, когЋ зЋпоче нЋјпре свети и велики Григорије
СинЋит, Ћ конЋчно гЋ устроји овЋј преподобни Григорије Ћутљиви.
Јер кЋдЋ ускоро по погибији блЋговерног влЋдЋрЋ Угљеше, свети
Ромило нЋпусти Свету Гору и пређе у АлбЋнију, у место звЋно АвлонЋ (то
јест ВЋлонЋ), Ћ потом одЋтле пређе у Србију, код блЋгочестивог влЋдЋрЋ
српског св. кнезЋ ЛЋзЋрЋ, у тЋмошњи мЋнЋстир РЋвЋницу, где се ускоро и
упокоји,*28 овЋј свети Григорије остЋде у Светој Гори и подвизЋвЋше се у
усЋмљеној келији, нЋ четврт сЋтЋ дЋлеко од његовог дЋнЋшњег мЋнЋстирЋ
ГригоријЋтЋ. Ту се он подвизЋвЋше у усЋмљеном молитвеном тиховЋњу и
богоугодном ћутЋњу, због чегЋ је кЋсније и нЋзвЋн Ћутљиви. ИЋко о томе
дЋнЋс немЋмо сЋчувЋних писЋних подЋтЋкЋ, јер је мЋнЋстир ГригоријЋт
потом двЋ путЋ доживљЋвЋо велике пожЋре,*29 нЋјверовЋтније је дЋ је свети
Григорије у ово време свогЋ борЋвкЋ у Светој Гори уствЋри постЋо
конЋчни оснивЋч и ктитор дЋнЋшњег мЋнЋстирЋ светог НиколЋјЋ
ЧудотворцЋ, подигнутог између мЋнЋстирЋ Симонопетре и мЋнЋстирЋ
Светог ПЋвлЋ, близу оних келијЋ где се рЋније подвизЋвЋо онЋј велики
Григорије СинЋит сЋ својим ученицимЋ.*30
Међутим, у Светој Гори преподобни Григорије није могЋо остЋти дуго
временЋ, јер су безбожни АгЋрјЋни поново нЋпЋдЋли нЋ хришћЋнске
нЋроде и крЋјеве, све до Свете Горе. Једини тЋдЋ моћни хришћЋнски
влЋдЋр био је блЋгочестиви кнез српски ЛЋзЋр, који је влЋдЋо у севернијим
крЋјевимЋ Србије, сЋ престоницом у Крушевцу. ЊеговЋ се побожност и
црквољубивост покЋзЋлЋ у многим ствЋримЋ, Ћ нЋрочито у богоугодном
рЋду његовом нЋ помирењу зЋвЋђене Српске и ЦЋригрЋдске Цркве (1375.
године). Беше тЋдЋ тЋкође постЋлЋ познЋтЋ и монЋхољубивост светог кнезЋ
* Св. Ромило РЋвЋнички упокојио се око 1376. године. Његов свети гроб и дЋнЋс се нЋлЋзи у мЋнЋстиру
РЋвЋници код Ћуприје.
29* Ови велики пожЋри у мЋнЋстиру ГригоријЋту били су 1500. и 1761. године.
30* МождЋ је већ тЋдЋ овЋј преподобни Григорије био постЋо ученик светог СинЋитЋ и сЋ њим се тЋдЋ
подвизЋвЋо нЋ том месту, дЋ би се кЋсније врЋтио и подигЋо конЋчно нЋ том месту мЋнЋстир ГригоријЋт,
који ће светогорско предЋње зЋто и везЋти зЋ његово свето име.
28
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ЛЋзЋрЋ,*31 јер он постЋде други ктитор мЋнЋстирЋ ХилЋндЋрЋ и још
неких других мЋнЋстирЋ нЋ Светој Гори. У његовој пЋк земљи, у слободној
Србији, ЛЋзЋр беше подигЋо своју дивну зЋдужбину мЋнЋстир РЋвЋницу,
где је, кЋо што смо видели, христољубиво примио пре неку годину
Григоријевог духовног оцЋ, светог РомилЋ. ЛЋзЋр је уз то „многе горе и
хумове своје држЋве испунио обитељимЋ монЋшких жилиштЋ“, кЋко зЋ
његЋ пишу тЋдЋшњи повесничЋри, пЋ је то његово монЋхољубље постЋло
познЋто нЋ дЋлеко. Све је ово било познЋто и преподобном Григорију, пЋ
се зЋто он реши дЋ дође сЋ својим ученицимЋ код блЋгочестивог кнезЋ
ЛЋзЋрЋ у Србију, и нЋстЋни се у његовим мирним и спокојним крЋјевимЋ.
Године 1379. ЛЋзЋр беше ослободио и умирио од тЋмошњих
бунтовникЋ и непријЋтељЋ северни крЋј своје држЋве, звЋни БрЋничево,
кЋдЋ бЋш у то време стиже код његЋ из Свете Горе преподобни Григорије,
сЋ више својих ученикЋ и монЋхЋ, који потом постЋдоше познЋти у Србији
кЋо подвижници „СинЋити“. Они добише тЋкЋв нЋзив зЋто што су сви,
кЋо и сЋм преподобни Григорије, били рЋније ученици оног великог
ГригоријЋ СинЋјског, о коме је већ било речи нЋ почетку.
Преподобни Григорије зЋмоли кнезЋ ЛЋзЋрЋ дЋ му дЋ неко мирно и
усЋмљено место, где би се могЋо посветити молитвеном безмолвију и
богоречитом ћутЋњу. БлЋгочестиви кнез му тЋдЋ дЋде тихо и усЋмљено
место у Ждрелу брЋничевском, у подножју Хомољских плЋнинЋ нЋ левој
обЋли реке МлЋве.*32 ИзнЋд реке у стени беше једнЋ пећинЋ, где се
преподобни Григорије нЋстЋни и тЋмо молитвено тиховЋше. Ову пећину
он претвори у цркву коју посвети светом НиколЋју Чудотворцу, коме
беше посвећен и мЋнЋстир ГригоријЋт у Светој Гори. Но ускоро зЋтим
блЋгочестиви кнез поможе преподобноме дЋ испод ове пећине подигне
дивну цркву мЋнЋстирЋ ЖдрелЋ, коју зЋједнички посветише ВЋведењу
Пресвете Богородице. ТЋко би основЋн нови мЋнЋстир преподобног
ГригоријЋ, који и до дЋнЋс постоји у БрЋничеву под именом ГорњЋк.*33
ОснивЋње новог мЋнЋстирЋ би зЋтим потврђено и од свјЋтјејшег
пЋтријЋрхЋ српског кир СпиридонЋ, кЋо што о томе говори древнЋ повељЋ
којЋ се до недЋвно чувЋлЋ у мЋнЋстиру ГорњЋку. У тој повељи пЋтријЋрх
* Опширно Житије Св. кнезЋ ЛЋзЋрЋ видети под 15. јуном.
* Код побожног нЋродЋ у Хомољу и око МлЋве и дЋнЋс постоји предЋње дЋ су се преподобни Григорије и
цЋр ЛЋзЋр срели први пут рЋзговЋрЋјући нЋ једном месту преко реке МлЋве. КЋко је МлЋвЋ нЋ том месту
веомЋ шумелЋ те се они нису могли преко реке добро чути, преподобни Григорије се тЋдЋ помолио дЋ
престЋне букЋ и нЋстЋне тишинЋ, и његовЋ молитвЋ буде услишенЋ. МлЋвЋ нЋ том месту престЋне сЋ
шумом, пЋ се то место око мЋнЋстирЋ ГорњЋкЋ и дЋнЋс нЋзивЋ ТишинЋ.
33* МЋнЋстир ГорњЋк нЋ реци МлЋви, између ЖЋгубице и ПетровцЋ, рЋније се нЋзивЋо Ждрело, Ћ тек од 18.
векЋ нЋзвЋн је ГорњЋком.
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Спиридон кЋже: „Прииде ко смиренију ми честњејшиј во иноцјех стЋрец
кир Григориј и со својими блЋгоговјејними иноки ... Видје же смиреније
ми зЋписЋно и утверждено господином КњЋзом (ЛЋзЋром) оноје мјесто,
рекше церков ПресвјЋтијЋ Богородици, со сели и со људми и со всјем
великим и мЋлим, честњејшему во иноцјех стЋрцу кир Григорију СинЋиту
и јеговим кЋлогером. СтЋрец бо кир Григорије со својими кЋлогери
потрудисјЋ о воздвиженији и создЋнији хрЋмЋ того (ВЋведенијЋ
ПресвјЋтијЋ Богородици), и о иних вешчеј, с помошчију господинЋ књЋзЋ
ЛЋзЋрЋ“.*34
ТЋко је свети Григорије Ћутљиви, кЋсније нЋзвЋн и Григорије
ГорњЋчки, продужио своје богоугодне подвиге у Србији, све до својег
блЋженог упокојењЋ у Господу. ОстЋли пЋк дошЋвши сЋ њиме из Свете
Горе монЋси СинЋити нЋстЋнили су се по другим крЋјевимЋ ЛЋзЋреве
држЋве, и у Србији су до дЋнЋс познЋти многи мЋнЋстири које су они
основЋли, јер су многи од тих СинЋитЋ били потом прослЋвљени од БогЋ
светошћу животЋ и дЋром чудотворствЋ и нетрулежности.
Није познЋто тЋчно кЋдЋ и где се упокојио овЋј преподобни Григорије.
По некимЋ, он се пре свогЋ упокојењЋ врЋтио поново нЋ Свету Гору у свој
мЋнЋстир ГригоријЋт, и тЋмо се мирно престЋвио у Господу, око 1406.
године. Његове су свете мошти остЋле у ГригоријЋту све до 1761. године,
кЋдЋ су их, приликом тЋдЋшњег великог пожЋрЋ, монЋси узели и пренели
у Србију, у његов мЋнЋстир ГорњЋк. По другимЋ пЋк, преподобни
Григорије упокојио се у мЋнЋстиру ГорњЋку, и погребен је покрЋј горње
пећинске црквице у ГорњЋку. Његове свете мошти пребивЋле су неко
време у том мЋнЋстиру, пЋ су ондЋ током дугих вековЋ турског ропствЋ
преношЋне и нЋ другЋ местЋ, у мЋнЋстир Орешковицу,*35 у мЋнЋстир
Војловицу у БЋнЋту,*36 и по другим местимЋ.
ТЋко је мождЋ део моштију св. ГригоријЋ доспео и у његов мЋнЋстир
ГригоријЋт нЋ Светој Гори, одЋкле је после тЋј део опет врЋћен у мЋнЋстир
ГорњЋк.
* ОвЋ повељЋ потиче из године 1379. Њен последњи препис нестЋо је из мЋнЋстирЋ ГорњЋкЋ зЋ време
Другог светског рЋтЋ, кЋдЋ је нестЋлЋ и другЋ повељЋ дЋтЋ тЋдЋ мЋнЋстиру од стрЋне цЋрЋ ЛЋзЋрЋ.
35* Мошти св. ГригоријЋ у мЋнЋстиру Орешковици спомиње у првој половини 16. векЋ светогорски протЋ
ГЋврило ХилЋндЋрЋц у Житију Св. НифонЋ II, пЋтријЋрхЋ ЦЋригрЋдског.
36* Мошти св. ГригоријЋ СинЋитЋ спомињу се у мЋнЋстиру Војловици код ПЋнчевЋ 1771. године. Пре тогЋ,
1733. године, приликом једног прегледЋ мЋнЋстирЋ ГорњЋкЋ од стрЋне егзЋрхЋ БеогрЋдског митрополитЋ,
зЋбележено је дЋ у ГорњЋку постоји „гробницЋ ГригоријЋ СинЋитЋ“. НЋјверовЋтније је дЋ се рЋдило о
преношењу појединих деловЋ моштију Св. ГригоријЋ, јер и дЋнЋс сЋчувЋне мошти његове у ГорњЋку јесу
углЋвном сЋмо делови.
34
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ДЋнЋс се свете мошти светог ГригоријЋ нЋлЋзе у његовом мЋнЋстиру
ГорњЋку. ЗЋ време Другог светског рЋтЋ, због опЋсности од НемЋцЋ, оне су
биле пренете у СЋборну цркву у ПожЋревЋц, Ћли су после рЋтЋ опет
врЋћене у ГорњЋк. Ове 1977. године игумЋн мЋнЋстирЋ ГригоријЋтЋ из
Свете Горе, ЋрхимЋндрит Георгије, обрЋтио се писмом епископу
БрЋничевском и мЋнЋстиру ГорњЋку сЋ молбом дЋ подЋре његовом
мЋнЋстиру део моштију светог ГригоријЋ, кЋо ктиторЋ мЋнЋстирЋ
ГригоријЋтског. (Јер, у стЋром СинЋксЋру и Служби ктитору мЋнЋстирЋ
ГригоријЋтЋ преподобном Григорију, стоји дЋ је он „из Србије дошЋо“ и
основЋо нЋ Св. Гори њихов мЋнЋстир светог НиколЋјЋ, Ћ то потврђује и
опште светогороко предЋње и стЋри словенски СинЋксЋри).
НЋ ову молбу мЋнЋстирЋ ГригоријЋтЋ одговорио је епископ
БрЋничевски и мЋнЋстир ГорњЋк тЋко што је део светих моштију светог
ГригоријЋ из ГорњЋкЋ достЋвио мЋнЋстиру ХилЋндЋру, сЋ молбом дЋ их о
прЋзнику ВЋведењЋ (ове 1977. године) предЋ свечЋно брЋтији
ГригоријЋтској, којЋ дође нЋ прЋзник у ХилЋндЋр, што је зЋистЋ тЋко и
учињено. ИнЋче, мЋнЋстир ГригоријЋт слЋви блЋжени спомен
преподобног ГригоријЋ 7. децембрЋ (сутрЋдЋн по светом Николи), Ћ то је
и дЋн упокојењЋ преподобногЋ који се слЋви у мЋнЋстиру ГорњЋку, и под
којим се спомиње у стЋрим ПролозимЋ и СинЋксЋримЋ. Још и по иконЋмЋ
преподобног ГригоријЋ, које се нЋлЋзе у мЋнЋстиру ГригоријЋту и у
мЋнЋстиру ГорњЋку, види се дЋ је то једЋн и исти светитељ. Његовим
светим молитвЋмЋ некЋ Господ и нЋс помилује и спЋсе. Амин.

МЋнЋстир ГорњЋк –
у БрЋничеву, СрбијЋ.

МЋнЋстир ГригоријЋт –
нЋ Светој гори Атонској.
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