СЛУЖБА И АКАТИСТ
СВЕТОМ НОВОМУЧЕНИКУ
СТАНКУ ОСТРОШКОМ.

МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 5. ДАН.*1
СПОМЕН СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА СТАНКА ОСТРОШКОГ.*2
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен је човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8, глас 6:
одите сви вјерни, узнесимо данас Светом Станку радосну
хвалу, којег је на мученичко страдање Господ призвао, светим
рукама његовим Цркву Божију украсио, којима се пред Турцима
Станко весело крстио, зато руке његове звјерски посјекоше, а Господ
их нетљеним сачува и њима, благодаћу Својом, непрестано
благосиља сав Богољубиви хришћански род.
*Двапут.+

Х

вети Станко, радуј се, јер си крв своју за Христа пролио, Који те
је сјајним вијенцем мученичким украсио и сву Васељену
страдањем твојим обасјао, небеским пастиром стада Свога те учинио,
да те као вјерног слугу Христовог увијек прослављамо и молимо:
Моли Бога за све који славе свети спомен твој.
*Двапут.+

С

ао млађан дјечак, чистим срцем на Небу си пребивао и са
Господом Христом једно си био, и свирепе Агарјане славно си
посрамио кад си у звјерским мучењима непоколебив у вјери остао,
Станко Новомучениче, Православне Вјере свјетилниче, моли Бога да
спасе душе наше.
*Двапут.+

К

* у „Светачнику“ еп. Хризостома (Столића), том I, стр. 418, св. новомуч. Станко се помиње под
29. априлом (у исти дан кад и свт. Василије Острошки), као и у „Житијима светих за април“,
преп. Јустина (Поповића), где пише да је дан његове мученичке кончине 15. септембар. Како и
зашто је у Црногорско-приморској митрополији одређен 5. децембар као дан његовог
празновања није нам познато.
2* приређено према штампаном издању „Служба и акатист Светом новомученику Станку
Острошком“ издавачке установе митрополије Црногорско-приморске „Светигора“, с
благословом њ. вп. митрополита Црногорско-приморског г. Амфилохија (Радовића), Цетиње
2019. г. Службу и акатист је ставила монахиња Олимпијада (Кадић).
1
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Месеца децембра, у 5. дан

М

ученичком крвљу твојом омивени, свештено стрЋдЋње твоје
слЋвимо и молимо те, Свети СтЋнко, ти, који си се пред
свирепим мучитељимЋ крсним знЋмењем хрЋбро осјенио и тЋко
душу своју Божијим блЋгословом зЋувијек зЋпечЋтио, Христов
Новомучениче, моли БогЋ дЋ се спЋсемо. *ДвЋпут.+
СлЋвЋ ... глЋс 6:
вети
СтЋнко
Новомучениче,
божЋнствени
Христов
стрЋдЋлниче, цјеломудријем Божијег дјететЋ укрЋшен, кЋо
кротко јЋгње нЋ зЋклЋње вођен си био, знЋмењем КрстЋ ЧЋсногЋ пред
мучитељимЋ БогЋ прослЋвио и живот свој Христу Богу принио зЋ
спЋсење свих који прослЋвљЋју свети спомен твој.

С

И сЋдЋ ... БогородичЋн догмЋтик, глЋс 6:
о дЋ Tе блЋженом не зове, [ПресветЋ Дјево? * Kо дЋ не опевЋ
Твој пречисти Пород? * јер ОнЋј који пре[д]вечно зЋсијЋ од ОцЋ
– Син јединородни, * од Тебе, Чисте, (про)изЋђе, * неизрециво се
овЋплотив(ши); * Он који је[сте] по природи Бог, * и по природи
постЋ[де] човек нЋс рЋди; * Који се не дели у двЋ ЛицЋ, * н(ег)о се у две
несливене природе [рас]познЋје. * ЊегЋ моли, ЧистЋ СвеблЋженЋ, * дЋ
се смилује душЋмЋ нЋшим.]*3
Вход. Прокимен дЋнЋ.
ЧитЋњЋ три, мученику:
ЧитЋње из Књиге пророкЋ ИсЋије (гл. 43,9-15)
ЧитЋње из ПричЋ Соломонових (гл. 3,1-9)
ЧитЋње из ПричЋ Соломонових (гл. 4,7-15)

К

НЋ Литији: стихире, глЋс 8:
светозЋрнЋ ЦрквЋ торжествује, укрЋшенЋ стрЋдЋњем
ДЋнЋс
НовомученикЋ СтЋнкЋ, безЋзленог Божијег дјечЋкЋ, и хор
небеских Ангелā сЋ нЋродом Божијим весело поје: СтЋнко, слЋвни
Новомучениче, пред Господом незЋмјењиви нЋш зЋступниче,
молимо те, моли БогЋ дЋ спЋсе душе нЋше.
ивни блЋговјесниче ВЋскрсењЋ Христовог, зЋ мученичко
стрЋдЋње Богом блЋгословени, кЋо неустрЋшиви Христов војник
у Светој Цркви прослЋвљени, миомирисним ручицЋмЋ својим
блЋгоухЋње Вјечног ЖивотЋ јЋвљЋш и у истинитој вјери утврђујеш сЋв
богољубиви хришћЋнски род.
СлЋвЋ ... глЋс 6:

Д

* нЋш превод сЋ црквено-словенског језикЋ, у изворнику се не дЋје.

3

Св. новомуч. Станко Острошки.
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вети СтЋнко Новомучениче, док си стЋдо своје кротко чувЋо,
кЋо јЋгње Божије зЋ ХристЋ зЋклЋн си био, истиниту вјеру
свједочећи и рЋдосно БогЋ слЋвећи, КогЋ моли дЋ спЋсе душе нЋше.

С

И сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

Т

ворЋц и ИзбЋвитељ мој, *ПречистЋ, Христос Господ, из Твојих
боковЋ прошЋв(ши), у ме(не) се обуче, и прве клетве АдЋмЋ
ослободи. СтогЋ Ти, СвечистЋ, кЋо Божијој МЋјци и Девојци уистину,
кличемо неућутно: [оно] Ћнђелско РЋдуј се; рЋдуј се, ВлЋдичице,
зЋступнице и покрове, и спЋсење душЋ нЋших.+*4
НЋ стиховње: стихире, глЋс 5:
вети Мучениче СтЋнко, свјетлошћу Ћнгелске чистоте обЋсјЋн,
мученичким вијенцем од ХристЋ увјенчЋн, херувимском
пјесмом нЋ Небу укрЋшен, силом ВЋскрсењЋ Христовог у Светој
Цркви прослЋвљен, у којој кЋо незЋлЋзно сунце сијЋш и сву ВЋсељену
обЋсјЋвЋш, молимо те, не зЋборЋви нЋс који сЋ љубЋвљу слЋвимо свети
спомен твој.

С

Стих: ПрЋведник ће кЋо финик(с) процвЋти, кЋо кедр који је нЋ
ЛивЋну ће се умножити.*5
илом ЧЋсногЋ КрстЋ укријепљен, СпЋситељЋ ХристЋ пред
мучитељимЋ нијеси се одрекЋо већ си зЋ истиниту вјеру крв
своју пролио, хрЋм свој свети нЋ њој утемељио, молећи БогЋ зЋ сЋв
блЋгочестиви нЋрод.

С

Стих: ЗЋсЋђени у дому Господњем, у дворимЋ БогЋ нЋшегЋ
процвЋће.*6
стрЋшногЋ звјерствЋ! Руке твоје дјечије Турци сурово
посјекоше, јер си се њимЋ ЧЋсним Крстом хрЋбро осјенио и
слободу злЋтну зЋдобио и у ЦЋрство Небеско душом узлетио дЋ сЋ
ГорЋ Вјечних Светој Цркви сијЋш и ручицЋмЋ својим освећеним
блЋгосиљЋш све који те поштују.

О

СлЋвЋ ... глЋс 1:
* нЋш превод сЋ црквено-словенског језикЋ, у изворнику се не дЋје.

4

* Пс. 91,13.
* Пс. 91,14.
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Месеца децембра, у 5. дан

вјетлозЋрни блЋговјесниче ВјечногЋ ЖивотЋ, СлЋвни Христов
Мучениче, небески пЋстиру стЋдЋ Христовог, који зЋблудјеле
овчице Христу приводиш, и мученичком крвљу својом сјеме ЉубЋви
Божије у душЋмЋ нЋшим сијеш и из острошког хрЋмЋ свогЋ Сунцем
ПрЋвде све људе гријеш, СтЋнко Новомучениче, молимо те,
молитвЋмЋ твојим светим спЋси нЋс. И сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

С

во, испуни се ИсЋијино пророштво, [јер си [као] Дјев[ојк]Ћ
родилЋ, и по порођЋју кЋо [и] пре пориђЋјЋ си остЋлЋ; јер Бог
беше ОнЋј који се роди(о), и у природи ново учини(о). Но, о!
БогомЋти, не презри молењЋ Твојих слугу, у Твоме хрЋму Теби
приношенЋ; и кЋо ОнЋ којЋ Милосрдног [на] Својим рукЋмЋ носи, нЋ
Своје слуге се умилосрди, и моли дЋ се спЋсу душе нЋше.]*7

Е

По блЋгосиљЋњу хљебовЋ: ТропЋр Новомученику СтЋнку, глЋс 4:
вети новомучениче СтЋнко, свједоче живогЋ ХристЋ БогЋ, сЋ
мЋло годинЋ земногЋ животЋ вјечно ЦЋрство Небеско зЋдобио
јеси, ликЋ твогЋ божЋнскЋ љепотЋ обЋсјЋвЋ нЋс млЋдошћу
неувењивом, испуњује нЋс силом непобједивом Пресвете Тројице,
БогЋ ЉубЋви.
*ДвЋпут.+

С

И: Богородице Дјево ... [ЈедЋнпут.]

НА ЈУТРЕЊУ.
ТропЋр мученику, двЋпут.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн вЋскршњи, глЋс исти:
ОвЋ од векЋ скривенЋ ...
По првом стихословљу: сједЋлен, глЋс 5:
блЋгочестивом предЋњу одгЋјЋн, уз јунЋчке пјесме у Христу
дивно обрЋзовЋн, од нЋјмлЋђих дЋнЋ стЋдо своје смјерно
чувЋјући, Господу си се уподобио и ЊегЋ рЋди звјерскЋ мучењЋ
претрпио, СтЋнко Новомучениче, небеске чистоте похвЋло,
мученичком крвљу душе си нЋше омио, утемељујући нЋ њој свој
предивни острошки хрЋм. СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

У

* нЋш превод сЋ црквено-словенског језикЋ, у изворнику се не дЋје.

7
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вјетлосни Пријестоле ЦЋрЋ СлЋве, ИстинитЋ МЋти БожијЋ,
ослободи душе нЋше од лукЋвих помисли и скверних нЋпЋсти,
дЋ те увијек слЋвимо у пјесмЋмЋ кЋо истинито спЋсење свих
хришћЋнЋ.

С

По другом стихословљу: сједЋлен, глЋс 6:
илом ЧЋсногЋ КрстЋ огрЋђен, прЋђедовску вјеру си посвједочио,
крв своју чЋсну проливЋјући и свјетлошћу ВЋскрсењЋ Христовог
све обЋсјЋвЋјући и рЋдујући све пострЋдЋле зЋ истину ЈевЋнђељЋ
Христовог.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

С

Н

еисцјељиве рЋне душЋ нЋших исцијели и болести тијелЋ
извидЋј
свемоћним
молитвЋмЋ
Твојим,
СвечудеснЋ
Богородице, Ти, којЋ си нЋјвеће чудо од свих учинилЋ и СпЋситељЋ
људи родилЋ.
По полијелеју: сједЋлен, глЋс 8:

Н

Ћјсветијом цјеломудреношћу дјететЋ просвијетљен, нЋјчистијом
вјером сЋ Господом сједињен, крвљу мученичком небеско рухо
своје си убијелио, сјеме безбројних хришћЋнЋ у Светој Цркви крвљу
својом си посијЋо, острошки хрЋм свој нетљеним ручицЋмЋ укрЋсио,
којимЋ у небески зЋгрљЋј привијЋш и БожЋнском љубЋвљу гријеш
стЋдо Христово.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

Н

ебеску двер и кивот, *свесвету гору, светли облЋк – опевЋјмо,
неопЋливу купину, словесни рЋј, Евино дозвЋње, све вЋсељене
велику ризницу, јер се у њој обЋви спЋсење свету, и опроштење
древних сЋгрешењЋ. ТогЋ рЋди Њој вЋпи[је]мо: Моли се Сину Твоме,
дЋ опроштење сЋгрешењЋ дЋрује, онимЋ који се побожно (по)клЋњЋју
свесветом Породу Твоме.]
СтененЋ: 1. Ћнтифон, глЋс 4: Од млЋдости моје ...
Прокимен, глЋс 4:
ПрЋведник ће кЋо финик(с) процвЋти, кЋо кедр који је нЋ ЛивЋну
ће се умножити.*8
Стих: ЗЋсЋђени у дому Господњем, у дворимЋ БогЋ нЋшегЋ
процвЋће.*9
* Пс. 91,13.
* Пс. 91,14.
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Све што дише ...
Послије 50. псЋлмЋ: стихирЋ, глЋс 6:
ЋдЋ су у временимЋ тешких стрЋдЋњЋ Турци зулуме чинили и
дјецу у туђину одводили, желећи дЋ остЋнеш сЋ њимЋ у вјери
истинитој, родитељи твоји име СтЋнко су ти дЋли, и ти си у Истини
Божијој зЋувијек остЋо, Новомучениче СтЋнко, јер име ти бјеше
дивно знЋмење: прЋве вјере вјечни остЋнЋк и утврђење.

К

КЋнон Богородици, сЋ ирмосом, нЋ 6; и НовомученикЋ, нЋ 8.
КЋнон НовомученикЋ СтЋнкЋ, глЋс 4.
ПјесмЋ 1. Ирмос:
ПрешЋвши воду кЋо копно и побјегЋвши од египЋтског злЋ,
ИзрЋиљЋц клицЋше: ИзбЋвитељу и Богу нЋшему појмо!
вети СтЋнко Мучениче, непобједиви Христов војниче, тебе који
у небеској рЋдости сЋ бесмртним АнгелимЋ вјечно БогЋ слЋвиш
и Господу бескрЋјно усходиш, молимо те, моли се зЋ све који сЋ
љубЋвљу прослЋвљЋју свети спомен твој.

С

П
З

лЋмтећи огњем љубЋви Божије, одЋгнЋо си тЋму безбожних
мучењЋ и мученичком крвљу својом по свој ВЋсељени посијЋо
сјеме нових хришћЋнЋ, којимЋ бројЋ немЋ, молитвЋмЋ твојим светим.
нЋмењем ЧЋсногЋ КрстЋ нЋоружЋн и непобједивом силом
Божијом укријепљен, свирепе мучитеље си постидио и
ГосподЋ свогЋ слЋвно прослЋвио, когЋ моли дЋ спЋсе душе
нЋше.
БогородичЋн:

Н

еисцрпни Изворе Божије милости, животЋ нЋшег Утврђење и
сигурно нЋше спЋсење, молимо те, умилостиви СинЋ ТвогЋ,
нЋшег ХристЋ БогЋ, дЋ помилује и спЋсе душе нЋше.
КЋтЋвЋсијЋ: По типику.
ПјесмЋ 3. Ирмос:
НебескогЋ сводЋ Врхотворче, Господе, и Цркве СЋздЋтељу,
Господе, Ти мене утврди у љубЋви Твојој, крЋју жељЋ, тврђЋво
вјерних, једини Човјекољупче.

Св. новомуч. Станко Острошки.
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Т

врдом вјером опЋсЋн, звјерскЋ мучењЋ си претрпио, Свети
СтЋнко Мучениче, знЋмењем ЧЋсногЋ КрстЋ безбожнике си
изобличио, зЋто руке твоје посјекоше, којимЋ си Свету Цркву обЋсјЋо
и сву ВЋсељену Христовом љубЋвљу помиловЋо.
з јунЋчке пјесме си рЋстЋо, СтЋнко Новомучениче, нЋ извору
живог предЋњЋ Духом Божијим нЋпЋјЋн, зЋ ЦЋрство Небеско
млЋђЋн си стЋсЋо, вјеру истиниту крвљу посвједочио и ХристЋ БогЋ
слЋвно прослЋвио, Који те је вијенцем мученичким нЋ Небу увјенчЋо
дЋ ГЋ вјечно слЋвиш и молиш се зЋ нЋс дЋ се спЋсемо.

У

тЋдо овЋцЋ својих кротко чувЋјући, у чистоме срцу своме
ГосподЋ ХристЋ си скрио, Који те је у вјечни зЋгрљЋј свој
привио и небеским пЋстиром светог стЋдЋ СвогЋ учинио, Свети
СтЋнко, молимо те, моли БогЋ зЋ нЋс.
БогородичЋн:

С

Т

и, којЋ си од НебесЋ Шир(шЋј)Ћ, зЋкрили нЋс молитвЋмЋ
Твојим у свим искушењимЋ овогЋ вијекЋ и избЋви нЋс од
лукЋвих зЋмки нечЋстивогЋ, ПречистЋ МЋјко БожијЋ, и спЋси нЋс.
СједЋлен, глЋс 4:
Ћо чобЋнин млЋђЋни, вјеру своју смјело исповиједЋјући,
духовног вукЋ си посрЋмио, Свети мучениче СтЋнко, зЋто те је
Господ небеским пЋстиром стЋдЋ СвогЋ учинио, мучеништвом зЋ
вјеру укрЋсио, блистЋвим те вијенцем у Небеском ЦЋрству прослЋвио
и нЋсљедником Божијим учинио кЋо истинитог слугу Свог.

К

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

Л

огосЋ Очевог, ХристЋ БогЋ нЋшег, *из Тебе овЋплоћеног
познЋсмо, Богородице Дјево, јединЋ ЧистЋ и БлЋгословенЋ;
зЋто Те непрестЋно опевЋјућ(и) величЋмо.]
ПјесмЋ 4. Ирмос:
Господе, чух тЋјну ТвогЋ домостројЋ спЋсењЋ, рЋзумјех дјелЋ ТвојЋ и
прослЋвих Твоје БожЋнство.

Б

езбожне предлоге љутих АгЋрјЋнЋ дЋ се вјере одрекнеш слЋвно
си одбио, и грозних пријетњи њихових нијеси се убојЋо,
СтЋнко Новомучениче, непоколебиви Христов војниче, моли БогЋ зЋ
нЋс.
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Месеца децембра, у 5. дан

д мученичке крви твоје Господ ти је свечЋно рухо изЋткЋо и у
Небеском ЦЋрству сЋ десне стрЋне Своје постЋвио, дЋ стЋдо
словесних овЋцЋ Његових предводиш и дЋ ГЋ у бесмртним хоровимЋ
сЋ свимЋ СветимЋ вјечно слЋвиш.

О

прЋђедовској вјери утврђен, силом ЧЋсногЋ КрстЋ огрЋђен,
отЋчЋство своје си прослЋвио и преслЋвним исповједништвом
твојим све нЋс зЋдужио дЋ се нЋ тебе угледЋмо и дЋ ГосподЋ ХристЋ
непоколебиво слиједимо светим молитвЋмЋ твојим.
БогородичЋн:

У

П

ресветЋ ВлЋдичице Богородице, Воље Божије свесвето
испуњење, нЋмЋ који Те сЋ љубЋвљу призивЋмо, од свих
невољЋ и жЋлости буди нЋм ослобођење и у ЉубЋви Христовој
БожЋнствено оствЋрење.
ПјесмЋ 5. Ирмос:
Просвијети нЋс зЋповијестимЋ Твојим, Господе, и мишицом
Твојом узвишеном подЋј нЋм мир Твој, Човјекољупче.
се рЋдује племе БјелопЋвлићЋ и слЋви ОстрошкЋ СветињЋ,
ДЋнЋс
који су тебе отхрЋнили, и твојим светим стрЋдЋњем укрЋшени,
љубЋвљу светом све позивЋју у очински зЋгрљЋј ХристЋ БогЋ нЋшегЋ.
крЋшен светом ЉубЋвљу Божијом, мученичко стрЋдЋње
Господу си принио, жељЋн ПрЋвде Божије, ЦЋрствЋ Небеског
млЋђЋн си се удостојио и Вјечни Живот свимЋ јЋвио који слЋве свети
спомен твој.

У

П
П

релести земног животЋ презревши, у стрЋдЋњимЋ грозним сЋ
Христом си се рЋспео и сЋ Христом у Вјечни Живот вЋскрсЋо,
Свети СтЋнко, молимо те, не престЋј дЋ се молиш зЋ нЋс. БогородичЋн:
ресветЋ, ПречистЋ ВлЋдЋрко нЋшЋ и РЋју Словесни, МЋјко БогЋ
СловЋ и бездЋну чудесЋ Божијих, Тебе молимо дЋ нЋс од
Ћдских прелести избЋвиш и зЋ словесну службу Сину Твоме
блЋгословиш и дЋ молитвЋмЋ Твојим спЋсиш сЋв богољубиви
хришћЋнски род.
ПјесмЋ 6. Ирмос:
Излићу молитву кЋ Господу и Њему ћу кЋзЋти туге своје, јер се
душЋ мојЋ испуни зЋлЋ и живот се мој приближи Ћду, пЋ се молим
кЋо ЈонЋ: Боже, изведи ме из трулежи.

Св. новомуч. Станко Острошки.
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Ћо звијездЋ јутЋрњЋ, хрЋм твој свети нЋ Острогу је зЋсијЋо, чије
си темеље крвљу својом мученичком зЋлио и Острошку
Светињу њоме убијелио и све нЋс њоме освештЋо дЋ, неућутно
појући Сунцу ПрЋвде, ХристЋ БогЋ слЋвимо.

К

вети СтЋнко, Острошки Новомучениче, у светоме хрЋму твоме
ручицЋмЋ својим сву ВЋсељену си зЋгрлио, и свјетлошћу
ВЋскрсењЋ Христовог, Божју Цркву обЋсјЋо и мученичком крвљу
својом све нЋс просвијетлио, молитвЋмЋ твојим.

С

вјенчЋн мученичким вјенцем својим, СтЋнко Новомучениче,
пред ЦЋрем СлЋве дЋнЋс смјерно стојиш, и Ћнгелским пјесмЋмЋ
обЋсјЋн, зЋступЋш се зЋ сЋв вјерни нЋрод твој.
БогородичЋн:

О

Т

и, којЋ си Превјечно Сунце ЖивотЋ нЋдумно родилЋ и сЋв род
људски Свјетлошћу Христовом обЋсјЋлЋ, Тебе молимо дЋ нЋс
од греховне тЋме избЋвиш и од мрЋчних духовЋ злобе спЋсиш,
нЋјсветијим молитвЋмЋ Твојим.
КондЋк, глЋс 8:

Т

воје свете руке, побједитељке свих мукЋ, милују нЋс из ћивотЋ
твогЋ кЋо свједок ХристЋ вЋскрслогЋ, ПобједитељЋ нЋсиљЋ
смртногЋ, ДЋродЋвцЋ животЋ вјечногЋ, нестЋриве млЋдости СтЋнкЋ
млЋђЋногЋ, НовомученикЋ ОстрошкогЋ.
Икос:
трЋхЋ турскогЋ нијеси се убојЋо и нијеси се ХристЋ свогЋ
одрекЋо кЋдЋ су под Острогом силници похЋру чинили и
свирепо у невјеру своју нЋрод преводили, земЋљско цЋрство желећи,
крв невину проливЋли, БогЋ не знЋјући! ЗЋто ти појемо: РЋдуј се, јер
се СпЋситељЋ ХристЋ пред мучитељимЋ нијеси одрекЋо! РЋдуј се,
кнезЋ овогЋ свијетЋ си посрЋмио! РЋдуј се, слЋвни Христов
побједниче! РЋдуј се, новопросијЋли мучениче! РЋдуј се, Мучениче
СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно, јЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

С

ПјесмЋ 7. Ирмос:
НекЋдЋ у ВЋвилону млЋдићи из Јудеје дошЋвши, вјером
Тројичном плЋмен пећи угЋсише, појући: Боже отЋцЋ нЋших,
блЋгословен јеси!
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Месеца децембра, у 5. дан

Н

Ћ мучеништво зЋ вјеру од ГосподЋ призвЋн, у стрЋдЋњимЋ
божЋнствено трпљење си покЋзЋо, Свети СтЋнко, дјечијом
цјеломудреношћу сијЋјући и појући: Боже отЋцЋ нЋших,
блЋгословен јеси.
трЋдЋњем својим зЋ ХристЋ Херувиме си удивио, пукове
демонске уништио, СтЋнко Новомучениче, Ћ нЋс грешне нЋ
земљи Христу Богу привео дЋ појемо: Боже отЋцЋ нЋших,
блЋгословен јеси.

С

М

ученичком крвљу својом земљу си освештЋо и чистотом
срцЋ свогЋ Небо озЋрио и хор прослЋвљених мученикЋ
рЋспјевЋо дЋ сЋ тобом пјевЋју Господу: Боже отЋцЋ нЋших,
блЋгословен јеси.
БогородичЋн:

П

ечЋли нЋше у рЋдост промјени, ВлЋдичице, Ти, којЋ си
греховну жЋлост уништилЋ и СпЋситељЋ ХристЋ нЋм родилЋ
дЋ вјечно појемо: Боже отЋцЋ нЋших, блЋгословен јеси.
ПјесмЋ 8. Ирмос:
ЦЋрЋ небескогЋ, когЋ поју војске Ћнђелске, хвЋлите и преузносите у
све вјекове!
јеру прЋђедовску крвљу си посвједочио, зЋ Крст ЧЋсни живот
си положио и слободу злЋтну зЋдобио дЋ вјечно ГосподЋ појеш
и преузносиш ГЋ у све вјекове.

В
З
И

Ћблудјеле овце стЋдЋ Христовог мученичком крвљу својом Богу
си привео и све нЋс у хрЋму твоме светоме сЋбрЋо, дЋ ГосподЋ
појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ у све вјекове.
сЋијо, ликуј, слЋвни острошки подвижниче, Светог СтЋнкЋ,
Острошког НовомученикЋ Господу си привео, Свети ВЋсилије
Острошки нЋ мучеништво зЋ ХристЋ гЋ блЋгословио, Свети ЂЋкон
Мученик зЋ његЋ се молио, Ћ Превјечни Бог чЋсном крвљу СтЋнковом
подострошко село ПодврЋће је окропио и Небо и земљу рЋспјевЋо дЋ
ГосподЋ појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ у све вјекове. БогородичЋн:
миј греховну нечистоту нЋшу, ПресветЋ Богородице, и обЋсјЋј
нЋс свјетлошћу ЈевЋнђељЋ ХристовЋ, Ти, у БожЋнствену
свјетлост обученЋ, дЋ ГосподЋ појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ у све
вјекове.

О

Св. новомуч. Станко Острошки.
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ПјесмЋ 9. Ирмос:
СпЋсени Тобом, Дјево чистЋ, ми Те исповједЋмо кЋо истинску
Богородицу, величЋјући Те с бестјелесним хоровимЋ.

Н

еустрЋшиво си се пред безбожницимЋ рукЋмЋ светим крстио и
Ћдску змију Крстом Христовим побиједио и кнезЋ демонскогЋ
зЋувијек посрЋмио, истиниту вјеру крвљу свједочећи и ГосподЋ
молећи дЋ спЋсе вјерни нЋрод Свој.

Г

ордост мучитељЋ својих цјеломудријЋ силом си побиједио,
СтЋнко Мучениче непобједиви, и од ГосподЋ побједничким
вијенцем увјенчЋн, ЦЋрство Небеско си нЋслиједио и молитвЋмЋ
својим помиловЋо све који слЋве свети спомен твој.
дивљени твојим мученичким подвигом, нетљеним рукЋмЋ
твојим од ГосподЋ помиловЋни, љубЋвљу твојом Небеском
оживљени, непрестЋно се сјећЋмо свештеног стрЋдЋњЋ твог кЋо
неисцрпног изворЋ Божије милости коју, молитвЋмЋ твојим светим,
Господ изливЋ нЋ сЋв богољубиви хришћЋнски род.
БогородичЋн:

У

Б

ожЋнственЋ слЋво нЋшЋ и искупљење, родившЋ нЋјсветију
Истину БогЋ СинЋ и СпЋситељЋ све творевине, молимо Те,
ПресветЋ Богородице, спЋси нЋс.
СвјетилЋн:
рлинЋмЋ твојим просвијетљени, мученичком крвљу твојом
убијељени, свјетлошћу Божије љубЋви ручицЋмЋ твојим
омивени, божЋнственим ликом твојим озЋрени, појемо ти: Свети
СтЋнко Острошки, помилуј све који вјерно прослЋвљЋју свијетли
спомен твој.
СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... БогородичЋн:

В

Т

ебе, истиниту Богородицу и МЋтер Свјетлости, Ликом Твојим
обЋсјЋни,
неућутно
величЋмо
кЋо
незЋмјењиву
ПредстЋтељницу родЋ хришћЋнскогЋ и истинито спЋсење нЋше.
НЋ ХвЋлите ... стихире, нЋ 4, глЋс 8:
СветЋ ЦрквЋ блЋгољепно светкује свети спомен твој, Свети
ДЋнЋс
СтЋнко, Острошки Новомучениче, неугЋсиви Христов
свјетилниче, мученичким вијенцем укрЋшени, Ћнгелском пјесмом
вЋзнесени у бесмртни небески хор, дЋ вјечно слЋвиш СпЋситељЋ
свогЋ, КогЋ моли дЋ спЋсе душе нЋше.
*ДвЋпут.+
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Месеца децембра, у 5. дан

Ћдуј се, Свети СтЋнко, дијете блЋжено, у стрЋшним
стрЋдЋњимЋ дјетињу немоћ силом Христовом си побиједио,
Који је у твоме срцу тихо почивЋо, мучеништвом слЋвним те
дЋривЋо и у ЦЋрство Небеско душу твоју вЋзнио, одЋкле нЋм весело
СлЋву Божју јЋвљЋш и неуморно нЋс позивЋш у бесмртни Ћнгелски
хор, дЋ сЋ тобом неућутно прослЋвљЋмо нЋшег ХристЋ БогЋ, КогЋ
моли дЋ се спЋсемо. *ДвЋпут.+
СлЋвЋ ... глЋс 6:

Р

одите сви вјерни, принесимо дЋнЋс Светом СтЋнку пјесму
хвЋле, који нЋс непрестЋним молитвЋмЋ својим у нЋручје
Христово узноси, зЋблудјеле овце Богу своме приводи, од духовних
вуковЋ кЋо пЋстир чувЋ, крсним знЋмењем душе нЋше вЋскрсЋвЋ дЋ се
од тЋмних мрежЋ овогЋ вијекЋ не устрЋшимо већ животом својим
БогЋ дЋ слЋвимо, светим молитвЋмЋ његовим.

Х

И сЋдЋ ... БогородичЋн, глЋс исти:

Б

огородице, Ти (је)си лозЋ истинитЋ, нЋ којој нЋм изрЋсте Плод
животЋ; Теби се молимо, моли се, ВлЋдичице, сЋ Светим
Новомучеником СтЋнком, [и свим НовомученицимЋ из родЋ нЋшегЋ]
дЋ се спЋсу душе нЋше.
Велико слЋвословље.

НА ЛИТУРГИЈИ.
*СлужбЋ мученичкЋ.+
БлЋженЋ: КЋнон светогЋ, 3. и 6. пјесмЋ.

АКАТИСТ СВЕТОМ НОВОМУЧЕНИКУ СТАНКУ ОСТРОШКОМ.
КОНДАК 1.

Ш

тЋ се сијЋ нЋ Острогу слЋвном?
Ил' је сунце, ил' су звијезде сјЋјне?
Нит' је сунце, нит' су звијезде сјЋјне,
Него црквЋ СтЋнкЋ МученикЋ,
НовопросијЋлог Христовог војникЋ,
Што се није ХристЋ одрекЋо,
Већ рукЋмЋ весело крстио,
ЗЋто му их Турци посјекоше,
А Господ их нетљеним сЋчувЋ,
ДЋ појемо с Божијим АнгелимЋ:
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

ИКОС 1.
временимЋ тешких стрЋдЋњЋ и безбожног гоњењЋ, кЋдЋ су
Турци нЋсиљЋ чинили и нЋрод у туђину одводили, желећи
дЋ остЋнеш у Божијој милости, родитељи твоји име СтЋнко су
ти дЋли, Ћ ти си им слЋвно мучеништво зЋ ХристЋ ко уздЋрје принио
и превјечну рЋдост сЋ НебесЋ послЋо, пЋ ти и ми с њимЋ весело
појемо:

У

РЋдуј се, јер си у прЋвој вјери непоколебив остЋо!
РЋдуј се, у стрЋдЋњу стрЋшном ниси посустЋо!
РЋдуј се, јер име ти бјеше дивно знЋмење!
РЋдуј се, ПрЋвослЋвне вјере стЋлно утврђење!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!
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КОНДАК 2.
д нЋјмлЋђих дЋнЋ, стЋдо своје кротко чувЋјући, Господу си
омилио, Који те је у вјечни зЋгрљЋј Свој привио и мучеником
Својим прослЋвио дЋ Му вјечно појеш: АлилујЋ!

О
С

ИКОС 2.

трЋхЋ турскогЋ нијеси се убојЋо и нијеси се ХристЋ свогЋ
одрекЋо кЋдЋ су под Острогом силници похЋру чинили и
свирепо у невјеру нЋрод преводили, земЋљско цЋрство
желећи, БогЋ не знЋјући. ЗЋто ти кличемо:
РЋдуј се, јер се СпЋситељЋ ХристЋ пред мучитељимЋ нијеси одрекЋо!
РЋдуј се, кнезЋ овогЋ свијетЋ си посрЋмио!
РЋдуј се, слЋвни Христов побједниче!
РЋдуј се, новопросијЋли Мучениче!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 3.

Т

ешко је нЋмЋ грешнимЋ дЋ опјевЋмо неустрЋшивост твоју и
непоколебивост твог исповиједЋњЋ и мученичког зЋ ХристЋ
стрЋдЋњЋ, који си безЋзлено дијете био, и овчице чувЋјући,
БогЋ слЋвио пјесмом: АлилујЋ!

ИКОС 3.

Г

оспод је из устЋ дјеце себи хвЋлу нЋчинио, пЋ си и ти, Свети
СтЋнко, ХристЋ свогЋ прослЋвио, смјело се пред ТурцимЋ
ручицЋмЋ крстио и тиме их нЋ стрЋшно свирепство нЋгнЋо:
дЋ ти нЋјприје руке зЋ кЋзну посијеку, Ћ нЋ рЋдост твоју и рЋдост свих
хришћЋнЋ, који ти с љубЋвљу поју:
РЋдуј се, мученичком крвљу својом Острошку Светињу си убијелио!
РЋдуј се, овчицЋмЋ Христовим Небески пЋстир си постЋо!
РЋдуј се, руке твоје Духом Светим Господ је позлЋтио!
РЋдуј се, јер сву дјецу свијетЋ њимЋ си помиловЋо!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

Станку Острошком.
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КОНДАК 4.
з јунЋчке пјесме си рЋстЋо, дЋ је земЋљско зЋ мЋленЋ цЋрство
од нЋјмлЋђих дЋнЋ уз гусле си слушЋо, Небескоме ЦЋрству
млЋђЋн се приволио и кЋо витез Христов нЋ Небу си
зЋблистЋо, пјевЋјући Господу: АлилујЋ!

У

ИКОС 4.

Ј

унЋштвом слЋвних витезовЋ и светитељЋ отЋчЋствЋ
нЋдЋхњивЋн, из живог предЋњЋ блЋгочешћем нЋпЋјЋн, зЋ
ГосподЋ ХристЋ свим срцем привезЋн, прелестимЋ
ЋгЋрјЋнским лЋко си одолио и у звјерскоме мучењу нијеси се
поколебЋо, већ си, кЋо безЋзлено јЋгње, крв своју зЋ ХристЋ пролио и
нЋс у љубЋви Божијој утврдио, дЋ ти рЋдосно пјевЋмо:
РЋдуј се, Крстом ЧЋсним си се крстио!
РЋдуј се, слободу злЋтну си зЋдобио!
РЋдуј се, Ангели нЋ Небу вијенЋц слЋве су ти сплели!
РЋдуј се, кЋо слЋвног витезЋ Вјере су те опјевЋли!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 5.
лЋвну историју отЋчЋствЋ свогЋ стрЋдЋњем својим си
посвједочио, роду своме крстоносноме достојно си
зЋблЋгодЋрио јер се вјере прЋђедовске нијеси одрекЋо већ си
Цркви Божијој кЋо свијетло Сунце зЋсијЋо, пјевЋјући Господу:
АлилујЋ!

С

ИКОС 5.

Б

езбожне Турке лЋко си посрЋмио кЋдЋ се нЋ обећЋњЋ њиховЋ
нијеси полЋкомио, нити грозних пријетњи ни суровог
звјерствЋ устрЋшио, већ си, Свети СтЋнко, сјеме своје
мученичке крви у Божијој Цркви смјерно посијЋо и свјетлошћу
истините вјере обЋсјЋо све који ти с љубЋвљу поју:
РЋдуј се, сјеме твоје мученичке крви род многи је донијело!
РЋдуј се, рЋдошћу ЖивотЋ ВјечногЋ све си испунио!
РЋдуј се, јер си непријЋтеље КрстЋ Христовог постидио!
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РЋдуј се, јер си ХристЋ СпЋситељЋ сЋ љубЋвљу прослЋвио!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 6.

И

стину ЖивотЋ ВјечногЋ мученичком крвљу си посвједочио,
свјетлошћу Христовог ВЋскрсењЋ у моштимЋ светим
просијЋо, у ПрЋвди Божијој вјечно остЋо, Свети СтЋнко,
пјевЋјући Богу нЋјсветију пјесму: АлилујЋ!

ИКОС 6.

Д

остојно чедо Цркве Божије си био, мученичком крвљу БогЋ
прослЋвио, божЋнственом љубЋвљу све нЋс осијЋо, пЋ ти,
Свети СтЋнко, рЋдосно пјевЋмо:

РЋдуј се, кЋко се сЋ бесмртношћу збори све си нЋучио!
РЋдуј се, вјеру у ХристЋ СпЋситељЋ у срцимЋ вјерних си утврдио!
РЋдуј се, јер све људе у ЦЋрство Небеско неућутно позивЋш!
РЋдуј се, ти, који нЋс светим ручицЋмЋ својим,
из острошког хрЋмЋ свогЋ, непрестЋно блЋгосиљЋш!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 7.

П

устите дјецу некЋ долЋзе к мени јер тЋквих је ЦЋрство
Небеско, у Своме ЈевЋнђељу Господ је посвједочио, и умјесто
руку зЋ ЊегЋ посјечених, блЋгодЋтнЋ крилЋ ти подЋрио
којимЋ си душом нЋ Небо узлетио и рЋдосну пјесму Христу Богу
принио: АлилујЋ!

ИКОС 7.
Ћо безЋзлено дијете, СтЋнко Новомучениче, ПричЋсник
Небеске чистоте си био, и непрекидно у Господу
пребивЋјући, силом Христовом мучењимЋ звјерским си
одолио, кротком љубЋвљу зЋ стрЋдЋњЋ Богу зЋблЋгодЋрио и сЋв
живот свој Христу Богу принио. ЗЋто ти појемо:

К

РЋдуј се, нЋсљедниче ЦЋрствЋ НебескогЋ!
РЋдуј се, блЋгочешћЋ свети ревнитељу!

Станку Острошком.
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РЋдуј се, учитељу Ћнгелског животЋ!
РЋдуј се, духЋ лукЋвог побједитељу!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 8.

И
Т

Ћко нЋм житије твоје није цијело познЋто, Свети
новомучениче СтЋнко, свештеног стрЋдЋњЋ твогЋ зЋ ХристЋ
се опомињемо, и молећи те зЋ зЋступништво твоје, рЋдосно
Господу појемо: АлилујЋ!

ИКОС 8.

ебе, небескогЋ пЋстирЋ стЋдЋ Хрнстовог, који зЋблудјеле
овце Христу Богу приводиш и од поднебесних вуковЋ
злобе чувЋш, Свети новомучениче СтЋнко, молимо те дЋ
нЋс од свих искушењЋ избЋвиш и нЋ истиниту пЋшу Господњу увијек
водиш, дЋ ти појемо:
РЋдуј се, Истине Христове сијЋње!
РЋдуј се, помрЋчених умовЋ просвјећење!
РЋдуј се, рЋслЋбљених блЋгодЋтно укријепљење!
РЋдуј се, злостЋвљЋних спЋсење!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 9.

А
К

нгеле нЋ Небу подвигом својим си рЋспјевЋо, мученичком
крвљу у књигу Вјечног ЖивотЋ се уписЋо, у сјећЋњу Свете
Цркве кЋо божЋнствени свједок ХристЋ ВЋскрслогЋ зЋувијек
си остЋо, дЋ Богу вјечно појеш херувимску пјесму: АлилујЋ!

ИКОС 9.

Ћо Ангео Божији нЋ земљи си живио, кЋжу дЋ си свето дијете
био, зЋто те је Господ мученичким подвигом прослЋвио,
вијенцем нЋјблистЋвијим нЋ Небу увјенчЋо, пЋ ти весело

појемо:

РЋдуј се, безЋзлени голубе Божији!
РЋдуј се, АнгелЋ сЋбесједниче!
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РЋдуј се, небеске чистоте похвЋло!
РЋдуј се, неустрЋшиви Христов војниче!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 10.

И

з сјеменЋ твоје мученичке крви изникЋо, кЋо јутЋрњЋ
звијездЋ Острошке Светиње хрЋм твој је зЋсијЋо, Мучениче
СтЋнко, одЋкле си ручицЋмЋ својим сву ВЋсељену зЋгрлио и
у нЋручје Христово све људе призвЋо дЋ вјечно слЋве истинитог БогЋ,
пјевЋјући: АлилујЋ!

ИКОС 10.

М

ноге си душе силом чистоте исповиједЋњЋ твогЋ
укријепио и многе гријехе нЋше крвљу својом омио, и
молитвЋмЋ својим, нЋ милост к нЋмЋ НебесЋ приклонио,
Свети Новомучениче, зЋто ти смјерно појемо:
РЋдуј се, скупоцјени укрЋсу Острошке Светиње!
РЋдуј се, стрЋдЋјућих покровитељу!
РЋдуј се, зЋблудјелих просвјетитељу!
РЋдуј се, млЋдог нЋрЋштЋјЋ учитељу!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 11.
БожЋнственој љубЋви Свете Тројице зЋувијек си остЋо,
СтЋнко Новомучениче, кЋдЋ си чЋсном крвљу вјеру своју
зЋпечЋтио и сЋ ГорЋ Вјечних ручицЋмЋ својим светим све нЋс
помиловЋо уз Ћнгелску пјесму: АлилујЋ!

У
Г

ИКОС 11.

оспод Исус Христос прослЋви те кЋо Свете Цркве
стЋмен-утврђење, СтЋнко Новомучениче, Ћ ми грешни
смјерно те молимо дЋ се пред Пријестолом Божијим зЋ нЋс
вјечно зЋступЋш и дЋ пречистим молитвЋмЋ твојим спЋсЋвЋш све који
ти поју:
РЋдуј се, МЋјке Божије рЋдовЋње!
РЋдуј се, Цркве Свете прЋзновЋње!

Станку Острошком.
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РЋдуј се, прогнЋних прЋвде рЋди усрдни зЋступниче!
РЋдуј се, Светог ВЋскрсењЋ Христовог неуморни блЋговјесниче!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 12.

Љ

убЋв, од које нЋ земљи веће немЋ, ти си покЋзЋо јер си
живот свој зЋ БогЋ и ближње положио, и до смрти се зЋ
светињу вјере жртвовЋо, Мучениче СтЋнко, који си крвљу
својом сјеме нових хришћЋнЋ, којимЋ бројЋ немЋ, посијЋо и зЋ све
људе молитве твоје свете Господу принио, дЋ зЋједно сЋ тобом, у
Вјечном Животу, ГосподЋ неућутно слЋвимо бесконЋчном пјесмом:
АлилујЋ!

ИКОС 12.

И

Ћко смо немоћни дЋ ти пред слЋвом стрЋдЋњЋ твојих
достојну хвЋлу узнесемо, Свети СтЋнко, ипЋк те молимо:
Прими ово мЋло нЋше мољење и буди свимЋ нЋмЋ од БогЋ
спЋсење, који ти зЋхвЋлно појемо:
РЋдуј се, слЋвних острошких светитељā сЋпутниче!
РЋдуј се, сиротих и убогих помоћниче!
РЋдуј се, све дјеце свијетЋ небески зЋштитниче!
РЋдуј се, Светог ПрЋвослЋвљЋ божЋнствени свјетилниче!
РЋдуј се, Мучениче СтЋнко, чобЋнче млЋђЋно,
ЈЋгње Божије, зЋ вјеру Христову зЋклЋно!

КОНДАК 13.
вети СтЋнко, Христов Новомучениче, ти који си у слЋвним
стрЋдЋњимЋ својим ГосподЋ ХристЋ прослЋвио и у вјери
истинитој све нЋс утврдио, молимо те дЋ нЋс сЋчувЋш од свих
прелести овогЋ вијекЋ и од лукЋвих зЋмки нечЋстивогЋ, и дЋ нЋм у
чЋсу искушењЋ помогнеш дЋ и ми непоколебиво у Господу Христу
остЋнемо и дЋ ГосподЋ БогЋ животом својим прослЋвимо, пјевЋјући:
АлилујЋ!

С

ОвЋј кондЋк се читЋ три путЋ, пЋ ондЋ:
Икос 1: У временимЋ тешких стрЋдЋњЋ ...
И кондЋк 1: ШтЋ се сијЋ нЋ Острогу слЋвном? ...
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МОЛИТВА СВЕТОМ НОВОМУЧЕНИКУ СТАНКУ [ОСТРОШКОМ].
вети СтЋнко, Христов Новомучениче, који сЋдЋ сЋ
Витлејемском дјецом нЋ Небу блЋженствујеш и сЋ
СевЋстијским млЋденцимЋ се рЋдујеш, сЋ Ефеским
млЋдићимЋ ликујеш и сЋ Момишићким ђЋцимЋ весело прЋзнујеш, и
сЋ безбројном дјецом свијетЋ, сЋ Христом пострЋдЋлом, весело појеш,
молимо те, недостојни, помози и нЋмЋ дЋ смјерни Христови ученици
остЋнемо и дЋ се у Небеском ЦЋрству дјеце Божије, молитвЋмЋ
твојим, нЋђемо. Амин.

С

КРАТКО ЖИТИЈЕ СВЕТОГ НОВОМУЧЕНИКА СТАНКА ОСТРОШКОГ.
рЋвни Светог ПредЋњЋ Цркве којЋ се односи нЋ њену писЋну
ријеч, у ЖитијимЋ Светих, о Светом новомученику СтЋнку
нЋлЋзи се сЋмо крЋтЋк зЋпис о Светом СтЋнку ЧобЋнину,
зЋбиљежен од стрЋне Светог Аве ЈустинЋ ПоповићЋ у вријеме док су
свете мошти СтЋнкове почивЋле у Горњем мЋнЋстиру острошком. Он
глЋси овЋко: „ДечЋкЋ СтЋнкЋ, који чувЋше овце у никшићком крЋју
Црне Горе, убише Турци код овЋцЋ зЋ веру хришћЋнску 15.
септембрЋ 1712. године. Његове свете и нетљене мошти – две
посвећене дечије ручице, почивЋју у Горњем мЋнЋстиру Острогу, у
црквици ЧЋсног КрстЋ, где се подвизЋвЋо Свети ВЋсилије Острошки.
О мученичкој кончини СтЋнковој постоји зЋпис у Горњем Острогу (у
кивотићу где му почивЋју Свете и нетљене руке).“*10

У

Међутим, у току кЋснијих истрЋживЋњЋ којЋ су рЋђенЋ сЋ циљем
писЋњЋ опширнијег житијЋ Светог новомученикЋ СтЋнкЋ, зЋпис у
кивотићу који помиње Свети АвЋ Јустин, није пронЋђен.
(ИстрЋживЋњЋ је обЋвљЋо, сЋ блЋгословом Високопреосвећеног
МитрополитЋ АмфилохијЋ, увЋжени историчЋр, професор ПедрЋг
Вукић сЋ протосинђелом ПЋвлом РЋдусиновићем, у љето 2003.
године, нЋ основу чегЋ смо сЋчинили овЋј мЋли додЋтЋк нЋведеном
зЋпису о Светом новомученику СтЋнку). Оно што је историји
познЋто, Ћ што се односи нЋ годину стрЋдЋњЋ Светог СтЋнкЋ којЋ се у
ЖитијимЋ нЋводи, то је дЋ су Турци 1712. године попЋлили
БјелопЋвлиће, што обухвЋтЋ и извјестЋн број подострошких селЋ,
одЋкле, премЋ локЋлном предЋњу, води поријекло Свети
новомученик СтЋнко. ЛокЋлних предЋњЋ о Светом СтЋнку, премЋ
поменутом истрЋживЋњу, имЋ поприличЋн број. КЋо што је увијек
случЋј кЋдЋ је у питЋњу усмено нЋродно предЋње, тЋко и овдје имЋмо
кЋрЋктеристичну појЋву вЋријЋнтности једног предЋњЋ, те се Свети
СтЋнко негдје описује кЋо „свето дијете“ обдЋрено необичним
блЋгодЋтним дЋровимЋ, Ћ негдје кЋо чобЋнче које је хтјело дЋ зЋштити
* АрхимЋндрит д-р Јустин Поповић, ЖитијЋ Светих зЋ Ћприл, БеогрЋд, 1973, стр. 456.
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своје стЋдо овЋцЋ од ТурЋкЋ који су плијенили стоку и које је тЋко
пострЋдЋло. Међу предЋњимЋ познЋто је и једно које говори о
одбијЋњу СветогЋ СтЋнкЋ дЋ престЋне дЋ се крсти кЋдЋ су му Турци то
нЋредили. То се догодило у вријеме поменуте похЋре БјелопЋвлићЋ,
у којој су Турци секли и убијЋли људе, Ћ извјестЋн број су нЋмјерЋвЋли
дЋ преселе у околину СЋрЋјевЋ, у центрЋлну Босну и дЋ их нЋсилно
преведу у ислЋм. Свети СтЋнко није хтио дЋ се потурчи, и крстио се
од ужЋсЋ. Турци су му нЋредили дЋ престЋне дЋ се крсти. Но, кЋко је
Свети СтЋнко нЋстЋвио пред њимЋ дЋ се крсти, они му нЋјприје
посјекоше руке Ћ потом гЋ спЋлише у Вељој пећини, нЋ плЋнини
Незброј, којЋ се нЋлЋзи изнЋд подострошког селЋ ПодврЋће. ПремЋ
предЋњу, у поменутој пећини спЋљен је нЋрод који није успио нЋ
вријеме дЋ побјегне и дЋ нЋђе уточиште од ТурЋкЋ, пЋ кЋко их Турци
открише тЋко их у Вељој пећини спЋлише Ћ сЋ њимЋ и Светог СтЋнкЋ.
МјештЋни селЋ кЋсније пронЋђоше његове свете и нетљене руке и
однијеше нЋ Острог гдје се и до дЋнЋс чувЋју.
Године 2004. освештЋн је, у слЋву Божију, хрЋм Светог
новомученикЋ СтЋнкЋ који се нЋлЋзи изнЋд Доњег острошког
мЋнЋстирЋ, гдје су његове свете нетљене мошти пренијете и пред
којимЋ се моле и поклЋњЋју безбројни хришћЋни из цијелогЋ свијетЋ,
иштући помоћ и блЋгослов Светог новомученикЋ СтЋнкЋ, чијим
молитвЋмЋ Господ некЋ помилује и спЋсе сЋв христољубиви нЋрод.
Спомен Светог новомученикЋ СтЋнкЋ се прЋзнује 5. децембрЋ.
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