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(стр. 90) 
Мц cа nктHвріа въ f7i-й дeнь.*1 

Пaмzть прп dбнагw и3 бGон0снагw nц 7A нaшегw  
пр0хwра пчи1ньскагw.*2 

(стр. --) 
На мaлэй вечeрни.*3 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи 6ры [на д7], глaсъ д7: 
же вhшнzгw цrтвіz наслёдити желaz, є3гдa тz желaніе вёчныхъ 
свётлw распали2, ќмъ тв0й на прем‡рнаz џ§е впери 1лъ є3си2: тогдA 

желaніе д0льнихъ tвeрглъ є3си2, прп dбне пр0хwре, д0брэ послёдуz џбразу 
сыноположeніz, и3скjй здЁ кrтъ на рaмо своE положи1ти, и3 є3ђльски 
послёдовати хrтY бGу, ћкw д0бръ в0инъ, є3г0же моли2 сп 7сти2 и 3 
просвэти 1ти дyшы нaшz.                                      [Двaжды.] 

И$

кw вои1стинну подобaетъ сhну свёта бlгоoбрaзнw пожи 1лъ є3си2, и 3 
пустhннагw житіS чи 1нъ мyдрэ ўстр0илъ є3си2, взирaz на 

путеводи 1телz хrтA, џ§е пр0хwре: стрaхомъ же б9іимъ и3 смирeніемъ всегдA 
ўкрашazсz, и3 ґгGлови1днымъ nц7є1мъ, сострадaльцемъ и3 ревни1телемъ 
бlги1хъ kвлszсz, ўдиви1лъ є3си2 мjръ нбcнымъ житіeмъ на земли 2, 
ўкрэплsющу тS хrтY, є3гHже блгdтію њзари2 дyшы нaшz. 

Ћ

гдA въ воню2 мЂра женихA џ§е пр0хwре, потeклъ є3си 2, бlгоухaніемъ 
хrт0вы блгdти, и3 є3гHже бlговолeніемъ, ћкоже добродётелей 

сокр0вище, t тэлесE своегw2 и3сцэлє1ніz и3сточaz, чcтнhми мощaми 
твои 1ми, тBла и3 дyшы нaшz ўмaстилъ є3си 2 и3 въ жив0тъ введE: сп 7сeніе 
є3си2 нaмъ, хrтY прослaвльшу тS, є3г0же прослaвилъ є3си2 пачеестeственными 
пHдвиги.                                                 Слaва, глaсъ }: 

Е#

                                                            
1*  према  „Полном  месяцеслову  Востока“  архиеп.  Сергия  (Спасского)  (Владимиръ,  1875  ‐  1876,  1901)  и 
„Месяцослову Православной Кафолической Церкви“ Ив. Косолапова (Симбирскъ, 1880): 19. октобар је дан 
Преноса моштију преподобнога, а 15. јануар дан Упокојења. 
2*  Текст  службе  доносимо  према  изворнику:  „Србљак“,  издање:  Св.  Архијер.  Синод СПЦ,  Београд  1986. 
године,  стр.  90‐103.  Текст  је  и  од  нас  подвргнут  граматичкој  (привођење  нормама  савремене  руске 
редакције цсл језика) и другој редакцији. 
3* текст Малог вечерња се не даје у кориштеном издању „Србљака“, додајемо га према радној верзији новог 
издања „Србљака“. 

http://www.zadonsk-monastir.ru/zhitiya-svyatyh-pateriki/2-1875-1876-1901.html
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онaхwвъ мн0жєства настaвника тS почитaемъ, џ§е нaшъ 
пр0хwре: твоeю бо стезeю вои1стинну прaвw ходи 1ти познaхомъ. 

бlжeнъ є3си2 хrтY раб0тавъ, и3 врaжію њбличи 1лъ є 3си2 си1лу, ѓгGлwвъ 
собесёдниче, прп dбныхъ сопричaстниче и3 прв dныхъ: съ ни1миже моли1сz гDеви, 
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.      И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

М

Lчце, пріими 2 моли6твы рабHвъ твои 1хъ, и3 и 3збaви нaсъ t всsкіz 
нyжды и3 печaли. В

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.  
По d: Д0ме є3vфрafовъ: 

ви1лсz є 3си2 t мaтернихъ пелeнъ, сосyдъ сщ 7eнъ бGу, бGон0се џ§е 
нaшъ пр0хwре, и3 д0мъ прес™aгw д¦а. K

Стjхъ: Ч CтнA предъ гDемъ * смeрть прп dбныхъ є3гw2.*4 
осS на рaмэ своeмъ пр0хwре, кrтъ гDень, бэсHвскаz мечт†ніz до 
концA, џ§е нaшъ потреби 1лъ є3си2. 

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ 
ѕэлw2.*5 

Н
є1сти лукaвыхъ бэсHвъ њбличи1лъ є3си2 кrтною си1лою, мyдростію же 
вёры, ўzсни1лъ є3си2 слaву хrт0ву, пр0хwре џ§е нaшъ. Слaва, глaсъ ѕ7: 
рп dбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои 1хъ: 
тёмъ на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои 1хъ, дє1мwнскіz 

погуби 1лъ є3си2 полки2, и 3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си 2 чи1ны: и4хже житію2 
непор0чнw поревновaлъ є3си2: дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси 2 
душaмъ нaшымъ.                     И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

Л
П

ворeцъ и3 и3збaвитель м0й, пречcтаz, хrт0съ гDь, и 3зъ твои 1хъ 
ложeснъ прошeдъ, въ мS њболкjйсz, пeрвыz клsтвы ґдaма 

свободи2. тёмже ти2 всечcтаz, ћкw б9іи м™ри же и3 дв7э, вои1стинну 
вопіeмъ нем0лчнw: рaдуйсz ѓгGльски, рaдуйсz вLчце, предстaтельство и3 
покр0ве, и3 сп 7сeніе дyшъ нaшихъ. 

Т

                                                            
4* Пс. 115,6. 
5* Пс. 111,1. 
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Тропaрь, глaсъ №: 

устhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ показaлсz 
є3си2, бGон0се џ§е нaшъ пр0хwре: пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою, 

нбcнаz даров†ніz пріи 1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz и3 дyшы вёрою 
притекaющихъ къ тебЁ. слaва дaвшему ти 2 крёпость, слaва вэнчaвшему 
тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.  

П

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

авріи1лу вэщaвшу тебЁ, дв7о, рaдуйсz, со глaсомъ воплощaшесz 
всёхъ вLка въ тебЁ с™ёмъ ківHтэ, ћкоже речE прв dный дв7дъ, 

kви1ласz є3си2 ши1ршаz нб7съ, поноси1вши зижди 1телz твоего 2. слaва 
всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3зъ тебE, слaва свободи1вшему 
нaсъ рж cтв0мъ твои 1мъ. (стр. 90) 

Г

На вели 1цэй вечeрни. 
[Поeмъ:] Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. 
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи 6ры на }, глaсъ }. 

По d: Q преслaвнагw чудесE: 
рп dбне џ§е пр0хwре, вои1стинну kви1лсz є3си2 п0стникwвъ похвалA, 
правослaвію крёпость, вселeннэй свэти 1ло незаходи1мое, льсти1вагw 

врагA не ўбоsвсz, нижE безб0жныхъ є3гw2 ўгрHзъ и3 мyкъ ўстраши 1всz, 
даровaнною ти2 блгdтію вс‰ побэди1лъ є3си2 бlжeнне, є3sже покр0вомъ 
њгради2 всёхъ нaсъ, и3 мlтвами твои 1ми лeсти діaвольскіz и3збaви. 

П

рп dбне џ§е пр0хwре, возлюби1въ бGа, тогw2 свётомъ бlгочcтнw 
возсіsлъ є3си 2: њстaвивъ цrкагw черт0га вели 6чіz*6 на земли2, 

премyдрw њбрёлъ є3си2 безсмeртнагw наслёдіz нбcнагw вели1чіе, [со] хrт0мъ 
нhнэ водворsешисz бGобlжeнне, и3 нaсъ сегw2 спод0би мlтвами твои 1ми. 

П
§е бGомyдре пр0хwре, струsми хrт0ва ўчeніz њзари1лъ є3си2 ќмъ 
тв0й, й къ бGу ўстреми 1въ є3го 2, сіsніемъ бlгочcтіz ћкw џгненнымъ 

столп0мъ привлeклъ є3си2 лю1ди тво‰: п0двигомъ воздержaніz, ч cтоты2 и 3 
Џ

                                                            
6* или једнина: вели 1чіz ? 
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мlтвы kви1лсz є3си2 монaхwвъ ўчи 1тель, и3 нhнэ и3 нaсъ всёхъ сохрани2 
мlтвами твои 1ми. 

lжeнне џ§е нaшъ пр0хwре, и3мёzй дyшу с™у и3 чи1стъ п0мыслъ, 
с®це крёпкое и3 б0дрое, вёрою несоблaзненною и3 люб0вію 
нелицемёрною, t земли2 престaвилсz є3си2 въ нбcнаz, и3дёже ликHмъ 

с™hхъ причтeнъ бhлъ є3си2: тёмже тS почитaемъ чcтнhми пёсньми, и3 
бlгочcтнw вси2 слaвимъ тS досточyдне. 

Б

остослaвне џ§е пр0хwре, чи 1стаz твоS душA, правовёріемъ сіsющи, 
рaзумомъ блистaетъ и3 свэтлостьми2 добродётелей, њзарsетъ 

вёрныхъ и3 бэс0вскую тьмY tгонsетъ: многоч cтны6z же м0щи тво‰ (стр. 
91) неразруши 6мыz пребывaютъ, ±же ўсeрднw лобызaюще, ўбlжaемъ тS, 
сщ 7eнне џ§е нaшъ. 

Д

ж cтвеннымъ ўчeніемъ ўкрэплsющесz, сл†сти житє1йскіz, 
воздержaніемъ t души 2 tгнaлъ є 3си2, џ§е пр0хwре, и3 тр bцы селeніе 

преwчищeнно бhлъ є3си2, и3 є 3гдA къ кончи 1нэ прибли 1жилсz є3си2, kви1лсz є 3си2 
сосyдъ неразори1мый и3 мlтвенникъ тeплый: сегw2 рaди и3 мы 2, таковaго 
ходaтаz сп 7сeнію и3мyще, весeлымъ с®цемъ похвaльную пёснь воспэвaюще, 
велеглaснw вси1 тz прославлsемъ.  

Б

одви1гни со соб0ю, прп dбне џ§е пр0хwре, вс‰ безпл0тныхъ си6лы, 
пр bр0ки, ґп cли, м§ники, с™и1тели же съ пHстники, и 3 моли1тесz за 

нaсъ хrтY, согрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю 
пaмzть твою2. 

П
ёрою сошeдшесz вси2 вёрніи, прослaвимъ хrтA бGа нaшего, pалмы6 и3 
пёсньми д¦0вными, воспэвaюще и3 пою1ще, въ с®цaхъ нaшихъ гDеви, 

даю1щему нaмъ џбщій дaръ и3сцэлeній, прп dбнымъ свои1мъ ўг0дникомъ 
пр0хwромъ, є3г0же даровA нaмъ въ п0мощь и3 и3збавлeніе: тёмже 
припaдаемъ къ рaцэ мощeй твои 1хъ с™е, просsще и3збавлeніz t 
ѕловёрныхъ врагHвъ, и4миже њдержи 1мы, къ тебЁ вопіeмъ: моли 2 хrтA бGа, 
даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію мл cть.            Слaва, глaсъ ѕ7: 

В
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же по w4бразу соблю1дше невреди1мw, ќмъ вLку на стр†сти 
п†губныz, п0стническими пHдвиги возсіsлъ є3си 2 џ§е нaшъ пр0хwре: 

є3гдA дости1глъ є3си2 тэлeснагw в0зраста, б0дрственнw є3стество 2 понyдилъ 
є3си2, во є4же тщaніемъ хyждшее покори 1ти лyчшему и3 тёло пораб0тити 
дyху: тёмже kви1лсz є3си2 вeрхъ монaшествующихъ, граждани 1нъ пустhни, 
бlготекyщымъ ўкрэплeніе, скHрбнымъ ўтэшeніе, прaвило добродётелей 
и3звёстное всBмъ бли6жнимъ и3 д†льнимъ: нhнэ же на нб7сёхъ, зерцaлwмъ 
разрёшшымсz, чи 1стэ*7 зри1ши с™yю тр bцу, ю4же моли2 њ и5же вёрою и 3 
люб0вію чтyщихъ тS.                 И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

Е$

то 2 тебE не ўбlжи1тъ, [прес™az дв7о, кт0 ли не воспоeтъ твоегw2 
пречcтагw рж cтвA; безлётнw бо t nц7A возсіsвый сн 7ъ 

є3динор0дный: т0йже t тебE чcтыz пр0йде, неизречeннw вопл0щсz: 
є3стеств0мъ бGъ сhй, и3 є3стеств0мъ бhвъ чlвёкъ нaсъ рaди, не во двою2 
лиц{ раздэлsемый, но во двою2 є 3стеств{ несли 1тнw познавaемый. того 2 
моли2, ч cтаz, всебlжeннаz, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.] 

К

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2 [прп dбничєскаz]. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 є7 и3 ѕ 7]. 

рвdницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ: и3 попечeніе и4хъ ў 
вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи 1мутъ цrтвіе бlголёпіz, и 3 вэнeцъ 
добр0ты t руки 2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею 

защити 1тъ и5хъ. Пріи 1метъ всеwрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ 
мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ 
нелицемёренъ. Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе. Поwстри1тъ же 
напрaсный гнёвъ во њрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. 
П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t бlгокрyгла лyка 
nблакHвъ, на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь 
падyтъ грaды. Вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | 
нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и 3 
њпустоши1тъ всю 2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ пrт0лы 

П

                                                            
7* измењено према сличним стихирама у савременим руским издањима, а у изворнику: чистёе. 
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си1льныхъ. Слhшите ќбw цRіе, и3 разумёйте, навhкните судіи6 концє1въ 
земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ 
kзhкwвъ, ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw. 

Премdрости соломHновы чтeніе [главA G]. 

рвdныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. 
Непщевaни бhша въ nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz 
њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе, nни 1 

же сyть въ ми 1рэ. И$бо пред 8 лицeмъ чlвёческимъ ѓще и3 мyку пріи 1мутъ, 
ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели 1кими 
бlгодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны 
себЁ. Ћкw злaто въ горни 1лэ и 3скуси 2 и5хъ, и 3 ћкw всепл0діе жeртвенное 
пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по 
стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz 
гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь, разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ 
любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw блгdть и3 мл cть въ прп dбныхъ є3гw2, и3 посэщeніе 
во и3збрaнныхъ є3гw2. 

П

Премdрости соломHновы чтeніе [главы6 д 7 и3 є7]. 

рвdникъ ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. њсyдитъ 
же прв dникъ, ўмирazй, живyщыz нечести6выz: ќзрzтъ бо 
кончи1ну прв dнагw, и3 не разумёютъ, что 2 совэщaша њ нeмъ. 

ћкw повeржетъ гDь нечести6выz безгл†сны ни1цъ, и3 поколeблетъ и5хъ t 
њсновaній, и3 до послёднzгw и3счeзнутъ въ болёзни и3 пaмzть и4хъ 
поги1бнетъ. Пріи 1дутъ бо въ помышлeніе согрэшeній свои1хъ ўжaсни: и 3 
њбличи 1тъ и5хъ сопроти1въ беззак0ніz и4хъ. ТогдA стaнетъ въ дерзновeніи 
мн0зэ првdникъ пред 8 лицeмъ њскорби 1вшихъ є3го 2, и3 tметaющихъ труды 2 
є3гw2. Ви1дэвше же є3го 2 смzтyтсz стрaхомъ мн0гимъ, и3 ўжaснутсz њ 
преслaвномъ сп 7сeніи є3гw2. Рекyтъ бо въ себЁ кaющесz, и 3 въ тэснотЁ дyха 
воздохнyтъ, и3 рекyтъ: сeй бЁ, є3г0же и3мёхомъ нёкогда въ посмёхъ, и3 
въ при 1тчу поношeніz безyмніи, житіE є 3гw2 вмэни1хомъ неи1стово, и3 
кончи1ну є3гw2 безчeстну. Кaкw вмэни1сz въ сынёхъ б9іихъ, и3 во с™hхъ 

П
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жрeбій є3гw2 є4сть; Ќбw заблуди1хомъ t пути 2 и4стиннагw, и3 прaвды 
свётъ не њблистA нaмъ, и3 с0лнце не возсіS нaмъ. Беззак0нныхъ 
и3сп0лнихомсz стє1зь и3 поги1бели, и3 ходи1хомъ стєзи2 непрохHдны, пути1 же 
гDнz не разумёхомъ. 

На літjи стіхи 6ры, глaсъ }, самогл†сны: 

обрaвшесz ћкw вёрное хrт0во стaдо къ ковчeгу пребlжeннагw nц7A 
нaшегw пр0хwра: бlгоговёйнw поклони1мсz, хвалY дост0йную въ 

пёснехъ воздаS є3мY и3 молsсz ўсeрднэ да подaстъ всBмъ вBрнымъ 
и3сцэлeніе блгdтію гDа, є3мyже бlгочcтнw покланsемсz. 

С
rт0во и3збрaнное стaдо, новосщ 7eнніи лю1діе, пріиди 1те да прослaвимъ 
пaмzть пребlжeннагw nц7A нaшегw пр0хwра, въ вертeпэ (стр. 92) 

возсіsвшаго и3 къ нaмъ пришeдшаго, и4же и3 по смeрти даeтъ слэпы6мъ 
зрaкъ,*8 хромы6мъ хождeніе, глухи6мъ слyхъ, согбє1ннымъ и3справлeніе, бёсы 
же и3зг0нитъ, правовBрныz цRи2 нaшz ўкрэплsетъ на сопроти6вныz, и 3 
дyхомъ предстоS вLцэ, м0литсz њ сп 7сeніи дyшъ нaшихъ. 

Х

хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слhша, нижE на с®це чlвёка взыд0ша, 
±же ўгот0ва бGъ возлю1бльшымъ є3го 2: си1хъ ты2 возжелёлъ є3си2, 

џ§е пр0хwре бGод¦новeнне, возненави1дэлъ є3си2 мірск0е пристрaстіе, къ бGу 
є3ди1ному притeклъ є3си2, и3 тогw2 бlгости при 1снw насыщazсz, моли1сz є3мY 
прилёжнw, сп 7сти1сz душaмъ нaшымъ.                      

И$

Слaва, глaсъ є7: 

aдуйсz пресвётлое свэти1ло, бGозрaчное цRк0вное ўкрашeніе: 
процвёлъ є3си2 бlгоухaніемъ ћкw цвётъ, вLцэ хrтY подражaz, и3 

блгdти є3гw2 вручazсz. тёмже чи 1стое ѓгGльское житіE стzжaвъ, г0ры, 
вертeпы и3 грaды свётлw ўкраси2. сегw2 рaди бGоуг0дный вэнeцъ воспріsлъ 
є3си2: рBки бGод¦новeннагw ўчeніz и3сточaлъ є3си2, прп dбне џ§е пр0хwре, хrтY 
же моли 1сz њ нaсъ чaдэхъ твои 1хъ, даровaти душaмъ нaшымъ ми 1ръ и 3 
вeлію мл cть.                           И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

Р

                                                            
8* или: (про)зрёніе. 
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острyбимъ труб0ю пёсней, прини1кши бо свhше всецRи1ца м™и дв7а, 
блгcвeньми вэнчевaетъ воспэвaющыz ю5: цRіе и 3 кн 7зи да стекyтсz, и3 

цRи1цэ да восплeщутъ въ пёснехъ цRS р0ждшей, и5же смeртію держи6мыz 
пeрвэе, разрэши1ти чlвэколю1бнw бlговоли 1вшаго, пaстыріе и3 ўчи 1теліе, 
д0брагw пaстырz пречcтую м™рь сошeдшесz восхвaлимъ: свёщникъ 
златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшую, њдушевлeнный 
ківHтъ, nгнезрaчный вLчень пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, 
затворeнную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бGоглaсными 
похвалsюще си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирeнныхъ нaсъ нбcнагw 
цrтвіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY. 

В

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7. Самогл†сны: 

ри1тель бhсть ўм0мъ мhсленныхъ си1лъ, ћкw дёлатель 
бж cтвенныхъ словeсъ, полагaz*9 и5хъ во своeмъ с®цэ: въ нeмже 

восхождє 1ніz ћкw лёствицу ўтверди1лъ є3си 2, прп dбне џ§е нaшъ пр0хwре, 
моли1сz даровaти нaмъ ми 1ръ и3 вeлію мл cть. 

З

Стjхъ: Ч CтнA предъ гDемъ * смeрть прп dбныхъ є3гw2.*10 

 дётска посвzти1лъ є3си 2 жи1знь свою2 хrтY бGу нaшему, џ§е 
пр0хwре, и4мже ўкрэплsемь, плотск‡z стр†сти разyмнw 

покори 1въ, хyждшее повинyвъ лyчшему: тёмже моли2 сп 7сти1сz душaмъ 
нaшымъ. (стр. 93) 

T

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, * въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ 
ѕэлw2.*11 

вэти1льникъ kви1лсz є3си 2 вели 1кій, бGомyдре џ§е нaшъ пр0хwре, 
просвэщaz подсlнечную, чудeсъ сіsньми и3 бж cтвенными дэsньми: 

тёмже по ўспeніи, незаходи1мый свётъ пріsлъ є3си2: сегw2 рaди моли1сz 
сп 7сти1сz душaмъ нaшымъ.                                  

С
Слaва, глaсъ }: 

                                                            
9* измењено према сличним стихирама у савременим руским издањима, а у изворнику: слагaz. 
10* Пс. 115,6. 
11* Пс. 111,1. 
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озерцaz ќбw бж cтвеннэйшаz твоS душA и3 непор0чнаz, 
приснопaмzтне пр0хwре, возлетёвъ горЁ, нбcный їеrли1мъ ти 1хое 

жили 1ще, є3гHже стёны пречcтыми рукaми неви 1димагw бGа живописaшасz: 
чcтн0е же тёло твоE и3мёетъ преизрsдный хрaмъ на земли2, сокр0вище 
некрaдомое чудeсъ, и3 недyгwвъ врачевство2, и3дёже притекaюще цэльбы 6 
почерпaемъ. тёмже соблюди2, всехвaльне, t проти1вныхъ приражeній 
пёсньми величaющихъ тS, ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY, тS 
прослaвльшему.                        И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:  

С

езневёстнаz дв7о,] ћже бGа неизречeннw зачeнши пл0тію, м™и бGа 
вhшнzгw, твои 1хъ рабHвъ мольбы6 пріими2, всенепор0чнаz, всBмъ 

подаю1щи њчищeніе прегрэшeній: нhнэ н†ша молє1ніz пріeмлющи, моли2 
сп 7сти1сz всBмъ нaмъ. 

[Б

На блгcвeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ №: 

устhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ показaлсz 
є3си2, бGон0се џ§е нaшъ пр0хwре: пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою, 

нбcнаz даров†ніz пріи 1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz и3 дyшы вёрою 
притекaющихъ къ тебЁ. слaва дaвшему ти 2 крёпость, слaва вэнчaвшему 
тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz. [Двaжды.]          И#: 

П

цdе дв7о [рaдуйсz, блгdтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: блгcвeна ты2 въ 
женaхъ, и3 блгcвeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп 7са родилA є3си2 дyшъ 

нaшихъ].                                                    [Е #ди 1ножды.] 
Б

На у$трени. 
По шестоpaлміи є3ктеніA, и3 посeмъ: БGъ гDь, тропaрь прп dбнагw, 

двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.  

По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №: 

р0бъ тв0й, прп dбне џ§е пр0хwре, и3ст0чникъ kви1сz вои1стинну, 
и3сточaz блгdть и3сцэлeніz всBмъ съ вёрою приходsщымъ къ рaцэ 

мощeй твои1хъ. тёмже вопіeмъ ти2: мlтвами твои 1ми подaждь нaмъ 
тэлeсное вкyпэ и3 душeвное и3сцэлeніе.                         [Двaжды.]   

Г
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Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

сёхъ творцA, гDа и3 зижди1телz, всенепор0чнаz чcтаz, д¦омъ 
бж cтвеннымъ въ ложеснaхъ зачeнши, безъ и3стлёніz родилA є3си2, 

є3г0же слaвzще, воспэвaемъ тS дв7о, ћкw палaту всёхъ цRS, и3 мjрови 
сп 7сeніе. 

В
По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ є7: 

0стника вели1ка пёсньми почти1мъ, ћкw ўмертви2 прил0ги 
страстeй, воздержaніемъ твeрдымъ, и3 терпёніемъ вои1стинну, 

посрами 2 (стр. 94) сопроти1внаго врагA, и 3 всю2 є3гw2 гордhню низложи2, нhнэ 
молsсz њ сп 7сeніи дyшъ нaшихъ.                               [Двaжды.]  

П
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

рес™az дв7о, поми1луй нaсъ вёрою притекaющихъ къ тебЁ, мл cрдуй њ 
просsщихъ м0щнагw твоегw2 заступлeніz: м0жеши бо ћкw бlгA 

вс‰ сп 7сти2, занE є3си2 м™и бGа вhшнzгw: м™рними твои 1ми мlтвами 
при 1снw покрывaющи вс‰ вBрныz лю1ди, бGоwбрaдованнаz. 

П
Полmелeй. Величaніе, и3 pал0мъ и3збрaнный прп dбному. 

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }: 

aстырскую мyдрость воспріи1мъ, монaшествующихъ ст0лпъ и 3 
њсновaніе бhвъ, достослaвне пр0хwре, хrтHва возжелёвъ 

бж cтвєннаz ўчє1ніz, въ ни1хже просвэти 1лсz є3си 2: тёмже ревновaвый 
ѓгGльскому житію2, ўсeрднw тeкъ непрестaннw, деннон0щнw бGа 
прославлsлъ є3си2: t негHже пріeмъ даровaніе, моли1сz њ нaсъ грэхHвъ 
њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.      [Двaжды.]   

П

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

рес™az дв7о, м™и б9іz, души 2 моеS стр†сти лю6тыz и3сцэли2, 
молю 1сz: и3 прощeніе дaруй мои1хъ прегрэшeній, ±же безyмнэ 

содёzхъ: дyшу и3 тёло њскверни1въ, nкаsнный! ўвы2 мнЁ! что 2 сотворю 2 
въ чaсъ џнъ, внегдA ѓгGли дyшу мою2 разлучaтъ t стрaстнагw моегw2 

П
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тэлесE; тогдA пом0щница нaмъ бyди, и3 предстaтельница теплёйшаz: 
и4мамы бо тебE надeжду, ћкw раби2 твои2. 

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д 7: 

Ч CтнA предъ гDемъ * смeрть прп dбныхъ є3гw2.*12 

Стjхъ: Что 2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, * ±же воздадe ми;*13 

Е #ђліе t луки 2, зачaло к7д.*14 

о врeмz џно, [ѕ 7,з7i] стA ї}съ на мёстэ рaвнэ, и3 нар0дъ ўчєни1къ 
є3гw2, и3 мн0жество мн0го людeй t всеS їудeи, и3 їеrли 1ма, и 3 
пом0ріz тЂрска и3 сідHнска: [}i] И%же пріид0ша послyшати є3гw2, и 3 

и3сцэли 1тисz t нед{гъ свои1хъ, и3 стрaждущіи t д{хъ нечи 1стыхъ, и 3 
и3сцэлsхусz. [f7i] И# вeсь нар0дъ и3скaше прикасaтисz є3мY: ћкw си 1ла t негw2 
и3схождaше, и3 и3сцэлsше вс‰. [к 7] И # т0й возвeдъ џчи свои2 на ў§ники2 
сво‰, гlг0лаше: бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw вaше є4сть цrтвіе б9іе. [к7а] 
Бlжeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw насhтитесz. бlжeни плaчущіи нhнэ, ћкw 
возсмэeтесz. [к7в] Бlжeни бyдете, є3гдA возненави1дzтъ вaсъ чlвёцы, и 3 
є3гдA разлучaтъ вы2, и3 пон0сzтъ, и3 пронесyтъ и4мz вaше ћкw ѕло 2, сн 7а 
чlвёческагw рaди. [к7г] Возрaдуйтесz въ т0й дeнь и3 взыгрaйте: сe бо мздA 
вaша мн0га на нб7си2. 

В

По н 7-мъ pалмЁ, стіхи 1ра, глaсъ ѕ7: 

рп dбне џ§е пр0хwре, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній 
твои 1хъ: тёмъ на небесёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои 1хъ. 

дє1мwнскіz погуби 1лъ є3си2 полки 2, и3 ѓгGльскіz дости1глъ є3си2 чи 1ны, и4хже 
житію 2 безъ пор0ка поревновaлъ є3си2. дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми 1ръ 
и3спроси2 душaмъ нaшымъ. 

П

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, и3 прп dбнагw двA, [џба] глaсъ №, на }. 
                                                            
12* Пс. 115,6. 
13* Пс. 115,3. 
14* Лк. 6,17‐23 (зач. 24). 
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[Пeрвый] канHнъ прп dбнагw. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Г0рькіz раб0ты и3збaвльсz ї}ль, непроходи1мое пр0йде ћкw сyшу: врагA 
зрS потоплsема, пёснь ћкw бlгодётелю поeтъ бGу, (стр.  95) 
чудодёющему мhшцею выс0кою, ћкw прослaвисz.  

ю1тыми нед{ги њбдержи1мый, стрaнными побэждaемь є4смь 
њкаsнный: сегw2 рaди молю1 тz хrтE б9е, t си1хъ и3збaви мS, ћкw 

да по достоsнію возмогY воспёти твоего2 ўг0дника пр0хwра прп dбнаго. 
Л

ю1тыхъ смущeній свободи1 мz џ§е, да наставлsемь твои 1ми 
мlтвами, свётлw воспою2 твоE торжество 2. 

валы6 достHйныz воспои 1мъ бGу, даю1щему нaмъ nби1льнw 
и3сцэлeніе, прп dбнымъ свои1мъ пр0хwромъ, и4же прослaвльша є 3го 2 

просвэти 1лъ є4сть.                                           БGор0диченъ:  

Л
Х

ю1тыхъ напaстей и3 мн0гихъ прегрэшeній свободи1 мz, вLчце, и 3 
прощeніе подaждь ми 2, ћкw дерзнyхъ написaти моeю сквeрною 

десни1цею с™0е твоE и4мz. 
Л

И$нъ канHнъ. Їрм0съ т0йже: 

едомышлsz кaкw и3сп0лнити сл0во похвалы2 твоеS, прп dбне џ§е 
пр0хwре: nбaче величaz чcтнyю пaмzть твою2, молю 1сz ти2: подaждь 

ми 2 помышлeніе воспэвaти тS дост0йнэ. 
Н

ђльскагw глaса ўслhшавъ, ди1вне џ§е, ўсeрднw потщaлсz є3си2 
и3сп0лнити словесA гDнz: кrтъ бо на рaмо взeмъ, въ непроходи 1мую 

пустhню всели1лсz є3си2.  
Е#

 ю4ности твоеS, џ§е, пустынножи1тель бhвъ, никт0же*15 њбрёте 
тS, ловeцъ бGомъ наставлsемь, сeрною*16 же въ пещeру вшeдъ, 

нaйде на тS: и3 ўзрёвши тS, пристрaшенъ, в0нъ бэжaти хотsше: тh 
же, џ§е, словесы2 твои1ми познaнъ kви1сz є 3мY.               БGор0диченъ:  

T

                                                            
15* у изворнику: ничт0же ? 
16* можда би требало испред додати: за / въ слёдъ / вслёдъ сeрнэ ? 
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олsща душeю и3 тёломъ, и3сцэли2 вLчце рабA твоего 2, молeніемъ 
бlжeннагw пр0хwра: тебe бо предстaтельницу вси2 сyщіи въ печaлехъ 

стzжaхомъ, ћкw р0ждшую сп 7сeніе нaше. 
Б

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: 
Пёснь G. Їрм0съ: 

Да ўтверди1тсz с®це моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми 
нб7о ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси 1льне.  

а ўтверди1тсz с®це моE мlтвами твои 1ми с™е, и3 научи 1 мz 
недост0йнаго хвали 1ти по достоsнію преслaвную пaмzть твою2, 

бGон0се џ§е пр0хwре. 
Д

ебE, прп dбне џ§е, хrт0съ даровA на п0мощь лю1демъ свои6мъ, и 5же 
ввeржени сyть въ вели6кіz скHрби, ви1дэвше же нhнэ даров†ніz 

и3сцэлeній чудeснw, диви1мсz и3 вопіeмъ: нёсть с™ъ пaче дaвшаго ти2 си1лу. 
Т

р bр0ческій дaръ t бGа пріи 1мь, діогeна, цRS и3мyща бhти сказaлъ 
є3си2, и3 въ кwнстантjновъ грaдъ и3ти2 повелёлъ є3си2: џнъ же ви1дэвъ 

сбы6вшаzсz словесA тво‰, вельми 2 дивsсz возопи2: слaва прослaвльшему 
(стр. 96) тS, прп dбне. 

П
гдA же постaвленъ бhсть на пrт0лэ цRь діогeнъ, во снЁ kви1лсz є3си2 
є3мY с™е, њбличaz є3го2 њ забвeніи nдeжды, џнъ же воспрzнyвъ t снA, 

дивsсz возопи2 ко хrтY, слaвz прослaвльшаго тS, џ§е пр0хwре. БGор0диченъ:  
Е#

S вси2 стzжaхомъ прибёжище и3 стёну нaшу, бцdе дв7о, и 3 
славосл0вимъ тS нем0лчнw ћкw вёрніи хrтіaне, безневёстнаz. Т

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 
а ўтверди1ши ны2, бGомyдре, на безплHтныz враги 2, є 4же прогони1ти 
|: твою 1 же пaмzть величaти и3 хrтA прослaвити, тебE 

прослaвльшаго џ§е нaшъ пр0хwре. 
Д

lгочcти1вою рeвностію распалsемь, воздви 1жесz цRь, и3 въ 
жегли1говскую пустhню дости1гъ, и3дёже водрузи2 преч cтенъ хрaмъ во 

и4мz с™aгw геHргіа, хотS њби 1телище тебЁ ўстр0ити: не вёдzше бо 
ћкw тaмw не пребывaеши, прп dбне.  

Б



~ 14 ~   Мц cа nктHвріа въ f7i-й дeнь 

h же пaки kви1лсz є3си2 діогeну, возвэщaz є3мY, въ пустhни 
козsчестэй взыскaти пречcтн0е тёло твоE, прп dбне.   БGор0диченъ: 

астaви мS на пyть покаsніz, прогнёвающаго пребlгaго гDа, 
неискусобрaчнаz и3 блгcвeннаz мRjе, ћкw прибёжище tчazнныхъ 

чlвёкwвъ, занE є3си2 б9іе вмэсти 1лище. 

Т
Н

Сэдaленъ, глaсъ №: 

оздержaніz nгнeмъ ћкw злaто въ пeщи, мyдре и3скуси 1всz, 
свэтлёйшій kви1лсz є 3си2 пр0хwре прп dбне: тёмже къ нбcному 

престaвилсz є3си2 цrтвію. сегw2 рaди, вёрою тS восхвалsюще, вопіeмъ: 
блгdть и3 мл cть и3 њчищeніе согрэшeній нaшихъ, џ§е и3спроси2.  [Двaжды.]*17  

В
Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: 

lтвы твои 1хъ р†бъ пріими2, бцdе, застyпнице нaша и3 прибёжище: 
комy бо прибёгнемъ, рaзвэ тебE, вLчце; ты2 покр0въ нaшъ и 3 

заступлeніе є3си 2, и3 нhнэ не њстaви нaсъ до концA поги1бнути, да твои 1ми 
мlтвами t бёдъ сохранsемсz: на тs бо ўповaніе возложи1хомъ, бцdе. 

М
Пёснь д7. Їрм0съ: 

Разумёхъ, всеси1льне, твоE смотрeніе: и3 со стрaхомъ прослaвихъ тS, 
сп 7се. 

азумёхъ, прп dбне, моE недост0инство, и3 со стрaхомъ коснyхсz къ 
твоемY хвалeнію: но ты2 с™е, пріими 2 ќбw ћкw ўб0гіz двЁ ц†тэ, 

съ вёрою тебЁ приноси1мое хвалeніе, всехвaльне џ§е пр0хwре. 
Р

азумёвши цRь въ дaльнэй пустhни бhти тебЁ, ко взыскaнію 
(стр. 97) потщaсz и3 пустhнный вeрхъ стрaжею њбступи 1въ, ўсeрднw 

къ бGу возопи2: tкрhй нaмъ, гDи, прослaвльшаго тS пр0хwра. 
Р

азумёлъ є3си2, џ§е прп dбне, ков†рствіz лукaвагw, и3 сего2 до концA 
мyжески низложи1лъ є3си 2: нaсъ на мlтву воздви 1гни днeсь, да вёрою 

ликовствyемъ въ пaмzти твоeй, пребlжeнне пр0хwре.         БGор0диченъ:  
Р

                                                            
17* наш додатак, нема у изворнику. 
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азумёла є3си2, вLчце, воплоти1вшагосz и3зъ тебE хrтA бGа нaшего: 
того 2 моли2, бGобlжeннаz, да твои 1ми мlтвами сохрани 1тъ нaсъ t 

всsкагw навёта льсти1вагw.  
Р

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

ушA твоS ћкw вeлій nрeлъ kви1сz надъ пещeрою, и3дёже пости1лсz 
є3си2 многолётнw, џ§е: взыскaющіи тS в0ини ўзрёша и3 цRю 2 

возвэсти1ша: џнъ же пришeдъ њбрёте пречcтны6z тво‰ м0щи и3 рaдостенъ 
вопіsше: рaдуйсz, џ§е, пустhннаz красото 2 и3 свэти1льниче нововозсіsвый. 

Д

гGльски пожи 1въ на земли 2 равноaгGльскую чeсть дост0йнw получи 1лъ 
є3си2, со всёми же ѓгGлы бGу предстоS, не престaй моли1тисz њ всёхъ 

нaсъ, прп dбне.  
Ѓ

ели1кую люб0вь и3мЁ цRь къ тебЁ, прпdбне, хотsше бо со слaвою въ 
цrтвующій грaдъ кwнстантjна пренести 2 с™0е тёло твоE: nбaче 

пребhвши недви1жимw, разумЁ в0лю твою2, и3 повелЁ воздви 1женну бhти 
на мёстэ њбрётеніz бlголёпну хрaму: въ нeмже и3 мы2 днeсь 
торжeственнw прaзднующе, восхвалsемъ тS, џ§е пр0хwре.    БGор0диченъ: 

В

р0въ и3 заступлeніе и3 прибёжище бyди ми 2, дв7о, рабY твоемY, и 3 
и3сцэли 1 мz t безмёрныхъ ѕHлъ: во є4же воспэвaти тS, пречcтаz, 

слaвz рж cтво 2 твоE.  
К

Пёснь є7. Їрм0съ: 

T н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, хrтE б9е, њбнищaвшаго нaсъ 
рaди, и3 кrтъ и3 смeртію пл0тію претерпёвшаго.  

ж cтвеннымъ свётомъ њсіzвaемь, со ѓгGлы, џ§е, нhнэ 
водворsешисz, мlтвами твои1ми сп 7сaй творsщыz всегдA сщ 7eнную 

твою2 пaмzть и3 въ рaдости пою1щыz: пои1мъ бGу нaшему, ћкw 
прослaвисz. 

Б
орЁ къ бGу мудровaніе и3мёz, џ§е, ћже на земли2 њстaвилъ є3си 2: 
болёзньми воздержaніz непрестaннw њблегчaемь. Г
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астерзaлъ є3си2 ќзы є3стествA, преестeственнымъ чи1стымъ житіeмъ, 
бGон0се пр0хwре: вышеестeственныхъ пріsлъ є3си2 дёйство, 

всебlжeнне.                                                 БGор0диченъ:  
Р

зъ н0щи ѓда преисп0днzгw и3зведe ны сн 7ъ тв0й, дв7о чcтаz, раS 
жи1тели пaки содёzвъ: сегw2 рaди покланsющесz є3мY, тебE, дв7о, 

ўблажaемъ. (стр. 98) 
И#

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

и1стое житіE твоE t ю4ности потщaлсz є 3си2, прп dбне, сохрани1ти: 
тёмже чистотY твою2 ви1дэвъ, прес™hй д¦ъ въ тS всели1сz. 

кw преwби1дэвъ тлBннаz, вBчнаz спод0билсz є3си2 пріsти, џ§е, по 
нел0жному словеси 2: проси1те и3 пріи 1мете: тёмже ±же проси1лъ є 3си2, 

сі‰ по дост0инству пріsлъ є 3си2.  

Ч
Ћ

ёсто є4же спод0бисz пріsти чcтны6z м0щи тво‰, прп dбне, њс™и1сz 
и3 по мнHгимъ странaмъ прославлsемо є4сть: ћкw въ себЁ м0щи 

тво‰ с™ы6z и3мyще[е].                                       БGор0диченъ: 
М

е престaй молsщи є3г0же родилA є3си2 бGонёвесто, ћкw сп 7са и3 вLку, 
разрэшeніе ми 2 подaти скорбeй, и3 болёзней њблегчeніе: ћкw да 

пріимY прощeніе, пэсносл0вz тS во вёки. 
Н

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Tвeрглъ мS є3си 2 во глубины6 с®ца морскaгw, и3 сп 7слъ є3си2 мS, сп 7се, t 
раб0ты смeртныz, и3 разрэши1лъ є3си 2 ќзы беззак0ній мои1хъ.  

алeче tвeрженъ є4смь въ [р0въ]*18 нечazніz, многострaстный: но ты 2 
возведи1 мz, с™е, на стезю2 покаsніz: ћкw да tвeргу вс‰ мо‰ 

ѕл†z дэ‰ніz, и3 њблекyсz свётомъ мlтвъ твои 1хъ, достобlжeнне. 
Д
}совыхъ словeсъ и3сп0лнивъ, врагA въ под0біи ѕмjz ћвльшагосz, тебE 
хотsща ўстраши 1ти, до концA сокруши1лъ є3си2 мlтвою, и3 всE 

дёйство є3гw2 ўпраздни1лъ є3си2, џ§е. 
Ї

                                                            
18* додато према сличном тропару Канона у савременим руским издањима, а у изворнику нема. 
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би1льнw и3сцэлeніе подавaеши, џ§е, всBмъ съ вёрою и3 люб0вію 
приходsщымъ, и3 бlгоговёйнw покланsющымсz гр0бу твоемY. 

тёмже тS м0лимъ: не tвращaй лицA твоегw2 t нaсъ, но твои 1ми 
мlтвами посэщeніz спод0би ны2.                            БGор0диченъ: 

N

еискусомyжнw, дв7о, безпредёльнаго є3стеств0мъ бж cтвA, 
вочlвёчившагосz сл0ва нaсъ рaди, зачалA є3си2 t кровeй, 

nтрокови 1це, дёвственныхъ, воwбражeна пaче сл0ва и3 зак0на [и3]*19 
є3стествA. 

Н

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

V#ссHпомъ мlтвъ твои 1хъ њгради1 мz, џ§е, и3зъ глубины2 с®ца молю1сz 
ти2, ћкw да пріи 1мъ и3збавлeніе ѕHлъ мои1хъ дёлъ и3 ўнhніz своб0ждьсz, 
въ пёснехъ восхвалю1 тz, бlжeнне. 

воб0денъ тв0й ќмъ t страстeй соблю1дъ, сосyдъ сщ 7eнъ д¦у прес™0му 
бhлъ є 3си2, и3 хrтA пріи1мь въ с®цэ своeмъ, чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, 

прогонsz дeмwны: сегw2 рaди м0лимсz, и3збaвитисz нaмъ t сэтeй 
врaжіихъ твои 1ми мlтвами, с™е.  

С

ноческое возлюби1въ житіE, w4бразъ и4ночествующихъ бhлъ є3си 2, 
прп dбне, и3 пустhню ћкw грaдъ и3мёлъ є3си2, ўкрашaz ю5 с™hми 

мlтвами, бlжeнне.                                 (стр. 99) БGор0диченъ:  
И$
дaмль содётель t кровeй твои 1хъ чи1стыхъ зи1ждетсz, и3 млек0мъ 
питaетсz питazй всsкое дыхaніе, дв7о бцdе: тёмже тS ћкw м™рь 

б9ію прославлsемъ. 
Ґ

Кондaкъ, глaсъ д7: 

eлію побёду мyжески показaлъ є 3си2, toнyдуже бж cтвенною люб0вію 
разгорёвсz, цRS тлённаго и3 вс‰ кр†снаz преwби1дэлъ є3си2, на горЁ 

козsчестэй всели1всz, t неsже въ нбcнаz возшeлъ є3си2 къ цRю2 цReй, 
пр0хwре: моли1сz же непрестaннw њ всёхъ нaсъ.                     Јкосъ: 

В
                                                            
19* додато према сличном богородич(а)ну Канона у савременим руским издањима, а у изворнику нема. 
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вчеп0льскіz вeси ўдали 1всz и3 всели1выйсz въ пустhню, и3дёже въ 
вертeпъ вшeлъ є3си 2, жест0кое житіE показyz всBмъ: мн0гихъ же 

жи1телей ўдиви1лъ є3си2, toнyдуже даровaніе чудeсъ t хrтA пріsлъ є3си2, 
поминaй нaсъ чествyющихъ пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, 
пр0хwре, џ§е нaшъ. 

N

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Kвлeйсz въ купинЁ законопол0жнику nгнeмъ, и3 рж cтво 2 дв7ы 
проwбражeй въ нeй: блгcвeнъ є 3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ. 

вэти1льникъ пресвётлый показaлсz є3си 2 сeрбіи, џ§е пр0хwре, 
трисlнечными свэтосі‰ніи къ бGознaнію нaсъ приводS и3 пёти 

научaz: блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ. 
С

hшнею си1лою б9іz п0мощи, враги2 низложи1лъ є3си2: и3 побэдон0сецъ 
бhлъ є 3си2, зовhй: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, блгcвeнъ є 3си2. 

ви1лсz є3си2 рэкA и3сточaющаz нaмъ разли 6чнаz и3сцэлє1ніz, и3 мЂромъ 
бlгов0ннымъ гр0ба твоегw2 созывaеши нaсъ вопи1ти: блгcвeнъ є3си2, 

б9е nтє1цъ нaшихъ. 

В
K

воS чcтнaz рaка, прп dбне, и3сточaетъ чудесA, преиз8wби1лующи блгdтію: 
и3 вёрою приходsщымъ здрaвіе подаeтъ, хrтY t души 2 вопію1щымъ: 

блгcвeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.                                 БGор0диченъ: 
Т

блакъ разyмный тS и3менyемъ, и3зъ тебe бо хrт0съ возсіS, 
всенепор0чнаz, и3 прострaннэйшую тS нб7съ показA: тог0 бо 

неискусомyжнw родилA є3си2, чcтаz, воплощeнна за мл cрдіе неисповэди1мое. 
Џ

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

л cтива бhти, бGон0се, є3ди1наго бlгодётелz моли2, твою2 пречcтнyю 
пaмzть прaзднующымъ: ћкw да прощeніz спод0бльшесz вопіeмъ: 

блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 
М

zзви1въ дyшу добродётельными лёпотами, красeнъ добр0тою (стр. 
100) бhлъ є3си2, гDу поeши, рaдуzсz и3 вопіS: препётый гDи, б9е 

nтє1цъ нaшихъ, блгcвeнъ є3си 2. 

Ў
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гнь страстeй мои1хъ погаси2, џ§е, рос0ю твои 1хъ мlтвъ: ћкw 
пріeмшу ми 2 свобождeніе, въ пёснехъ восхвали 1ти тS, воспэвaюще: 

блгcвeнъ є 3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.                        БGор0диченъ: 
Џ

S предстaтельницу и4мамы вси2 грёшніи, q прес™az дв7о: ты2 (бо) 
бlгопремённа сотвори2 твоего 2 сн 7а, м™рними твои1ми мlтвами. Т

Пёснь }. Їрм0съ: 

Пёснь тебЁ прин0симъ безпл0тныхъ, ћкоже џтроцы въ пeщи, и 3 
пою1ще гlг0лемъ: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

rтво г0рнее, вhшній грaдъ, б9ій рaй, прв dныхъ наслаждeніе и3 пи 1щу 
несодёzнную, богaтство некрaдомое, свётъ невечeрній, њбрэсти 2 

спод0бивсz, прп dбне, поeши: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Ц

стA рaзума мнЁ дaруеши, пребезначaльне сл0ве, є4же пёти твоего2 
ўг0дника пр0хwра: и4маши бо богaтство млcрдіz неисчeтное,  хrтE 

м0й, пучи1ну твои1хъ судeбъ: да и3 ѓзъ душeвнагw мрaка њчи1щусz, ўмa же 
всsку(ю) сквeрну tими2 t менE ћкw да пою2: блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа. 

Ў

ёснь тебЁ приношY, џ§е бGон0сне пр0хwре, є4юже проповёдую 
твои 2 п0двиги и3 чудесA, и3 прославлsю твоE вели1чество, вопіS: 

блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.                                БGор0диченъ: 
П

ак0ны дв7о, превозшeдши є3стествA, бж cтвеннымъ твои 1мъ 
зачaтіемъ: пaче є3стествA бGа родилA є3си2, занE вопіeмъ: блгcвeнъ 

є3си2 гDи б9е, во вёки. 
З

И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

одS на колесни 1цэ добродётелей твои 1хъ, џ§е прп dбне, въ 
пресвётлый всели1лсz є3си2 черт0гъ и3 въ хрaмъ нбcный: и3дёже с™е, 

пребывaеши, и3 со ѓгGлы ликyz, поeши: блгcвeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ 
нaшихъ, во вёки. 

Х
щ 7еннолёпное житіE и3 жи1знь чcтнyю препроводи 1лъ є3си2: некрaдомое 
сокр0вище, добр0та сокровeннаz, бGови1дное ўкрашeніе, kви1лсz є3си2 

бGод¦новeнне зовyщи: блгcвeнъ є3си2 гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, во вёки.  
С
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изложи1въ шат†ніz ѕвэрови 6днаz ѕлоначaльнагw врагA, п0честь 
побёды пріsлъ є3си2, досточyдне џ§е, поS: блгcвeнъ є3си2 гDи, б9е 

nтє1цъ нaшихъ, во вёки.                                   БGор0диченъ: 
Н

мертви2 души 2 моеS стр†сти, всенепор0чнаz, жи1знь всёхъ 
неизречeннw сл0вомъ р0ждши: и3 ќмъ м0й смущaемый, 

nтрокови 1це, ўмири2. (стр. 101) 

Ў

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Живопріeмный и 3ст0чникъ приснотекyщіи, свэтон0сный свэти1льникъ 
блгdти, хрaмъ њдушевлeнный, сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 
прострaннэйшую, бц dу, вёрніи величaемъ.  

оззрёніемъ къ бGу непрестaннw внимaz, зарю2*20 пріeмь, свётъ 
неугасaемый, ћкw зерцaло посылaеши пою1щымъ: гDа п0йте дэлA, и 3 

превозноси1те є3го 2 во вс‰ вёки. 
В

би1тель тр bцы твоE с®це сотвори1лъ є 3си2: тёмже монaшествующымъ 
воздви 1глъ є3си2 бlгопотрeбное, бGон0се, попечeніе: блгcвeнъ є3си 2, 

зовhй, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. 
N

hй и3сп0лненъ дарHвъ д¦0вныхъ, недyги неисцBльныz*21 цэли1ши 
болsщихъ, ўставлsеши *њпалeніе, дyхи tгонsеши*22 лук†выz, и3 

всBмъ въ печaлехъ помогaеши, досточyдне.                   БGор0диченъ: 
С

ёніе съ пёснію и3 хвалeніе и3сплетeнное, t болёзненныz души 2 
приношY съ люб0вію, тебЁ р0ждшей хrтA, є 3стеств0мъ бGа: є4же 

бlгопріsтнw пріeмши, прошє1ніz н†ша, бц dе, и3сп0лни: и3 мlтвами 
твои 1ми, и3 менE недост0йнаго соблюди2. 

П
                                                            
20* измењено према сличном тропару Канона у савременим руским издањима, а у изворнику: зари2. 
21* измењено према сличном тропару Канона у савременим руским издањима јер нам се чини смисленије, 
а у изворнику: и3сцэлeніz. 
22* измењено према сличном тропару Канона у савременим руским издањима јер нам се чини смисленије, 
а у изворнику: њпалeніе души 2, tгонsеши. 
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И$нъ. Їрм0съ т0йже: 

ождeніемъ добродётельнымъ выс0къ житіeмъ показaлсz є3си2, 
нhнэ на тебЁ чyдо вeліе зри1тсz: кaкw по смeрти соблюдeсz 

неруши 1мо, бlжeнне, тёло твоE, и3 мЂро бlгов0нное во и3сцэлeніе недyгwвъ 
нaшихъ и3зливaетсz; мh же тебЁ пёніе возсылaюще, поeмъ: блгcви1те вс‰ 
дэлA гDнz гDа. 

Х

о глубинЁ грэх0внэй погружeнъ є4смь, прп dбне: сегw2 рaди t с®ца 
молю 1 тz, ћкw да твои 1ми тeплыми мlтвами и3збавлeніе ми 2 

подaси воспэвaющему тS въ пёснехъ, бlжeнне.*23 
В
ще и3 не возмог0хъ по достоsнію воспёти пёснь ўг0дную тебЁ, 
џ§е пр0хwре: но ты2 с™е, пріими 2 мaлое сіE и3 ўб0гое моE молeніе, и 3 

во вeліе вмэни2: и3 є3гдA предстои 1ши со ѓгGлы ў пrт0ла вLчнz, и3 менE 
недост0йнаго поминaй, ћкw да сBти лукaвагw и3збёгши, наслёдникъ 
цrтвіz бyду, и3 со всёми првdными воспою2: гDа п0йте, и3 превозноси1те во 
вс‰ вёки.  

Ѓ

ди1ницу бж cтв0мъ знaемую блгcви1лъ є3си2, въ ли 1цэхъ тр bцу, и3 поeмую 
во v3постaсэхъ трeхъ, бGомyдре, и3 поS взывaлъ є3си2: гDа п0йте, и3 

превозноси1те є3го 2 во вс‰ вёки.                              БGор0диченъ: 
Е#

ебE пёсньми нем0лчными ўблажaемъ дв7о, ћже t тр bцы є 3ди1наго 
пріeмши во чрeвэ, бцdе, бж cтвенными рукaми пресyщное сл0во 

носи1вши, непрел0жнw и3 неизмённw. 
Т

Свэти 1ленъ. 
По d: Жєны2 ўслhшите: (стр. 102) 

роцвёлъ є3си2 ћкw фjніxъ, џ§е, и3 ћкw вели 1кій кeдръ въ пустhни 
козsчестэй: и3 њби1тель kви1лсz є3си2 прес™aгw д¦а, и4же слaвна тS 

во вселeннэй показA: того 2 непрестaннw моли2 њ нaсъ почитaющихъ вёрою 
пречcтнyю пaмzть твою2, прп dбне пр0хwре.                       [Двaжды.] 

П
                                                            
23* овде недостаје уобичајени припев као крај стиха. 
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Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, [глaсъ т0йже]: 

вэти1льникъ*24 свёта трисlнечнагw сyщи, зарeю бlгоутр0біz 
твоегw2 тьмY tими2 прегрэшeній мои1хъ, бGороди 1тельнице, 

и3збавлeніе нyжднымъ t болёзней подаю1щи, вёрою превозносsщымъ 
пречcтое твоE рж cтво 2. 

С

На хвали 1техъ стіхи6ры на д7,*25 глaсъ }. 
По d: Q преслaвнагw чудесE: 

рп dбне џ§е пр0хwре, ты2 и4го хrт0во на рaмо взeмъ, д0блественнэ 
наи6тіz вр†жіz попрaлъ є3си 2: тёмже вёрою тS вси2 почитaемъ, q 

пребlжeнне, монaшествующихъ похвало 2: тёмже хrтA непрестaннw моли2, 
сп 7сти2 дyшы нaшz. 

П

ёрою сошeдшесz вси2, ћкw п0стника тS хrт0ва чествyемъ, 
пр0хwре: рaдуйсz, ќбw, занE шeствовалъ є3си 2 въ пустhни 

непрох0днэй, мyдре, настaвникъ бhвъ чeстенъ: тёмже тебЁ мы2 вёрою 
взывaемъ, бlжeнне, п0стникwвъ похвало2, њ нaсъ моли1сz ко гDу, 
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. 

В

рп dбне џ§е нaшъ пр0хwре, бyдущіz рaди жи1зни въ кaменныхъ 
пр0пастехъ и3 въ дeбрэхъ ћкw въ пещeрэ заключи1лсz є3си2, 

никaкоже боsсz неви1димыхъ вр†гъ, мн0гажды нападє1ніz творsщихъ на 
тS: тh же мlтвами твои1ми си1хъ безъ вёсти прогонsлъ є3си2, q 
терпэли 1вый душeю, въ пустhни козsчестэй чyдное nвчA, хrтA ѓгнца 
пaстырz и3мёz: тёмже вёрою вси1 тz чти1мъ и 3 ўбlжaемъ џ§е пр0хwре. 

П

экy тz и3сп0лнену в0дъ д¦0вныхъ вёдzще, с™е, м0лимъ 
и3стazвшыz дyшы нaшz, страстeй преступлeньми, мл cтію твоeю 

мн0гою сщ 7eннw њроси2 и3 њмhй сyщыz въ сквeрнэ, и3 премн0гихъ и3збaви 
бёдъ, и3 вёчнагw мучeніz.                                Слaва, глaсъ }: 

Р
                                                            
24* измењено према готово индентичном богородич(а)ну у савременим руским издањима, а у изворнику: 
Свэти1лниче, у том случају оно сyщи које имамо иза је непотребно. 
25* у изворнику стоји: на ѕ7, но сматрамо да је овде непотребно понављати стихире. 
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ріиди1те празднолю1бныхъ соб0ри, пріиди 1те правослaвныхъ 
мн0жество, пріиди 1те монaхwвъ бGосочетaнный*26 ли 1че, пріиди 1те 

nвчaта гDнz д¦0вныz њгрaды, пріиди 1те вси 2, да ликyемъ свётлw въ 
пaмzти nц7A нaшегw: днeсь бо бGон0сный пр0хwръ ликyетъ со 
безпл0тными си1лами, предстоS пrт0лу всёхъ цRS хrтA бGа, и3 м0литсz њ 
душaхъ нaшихъ. (стр. 103)             И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: 

П

Lчце, пріими 2 мlтвы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды 
и3 печaли.  В

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ. 

На літургjи. 

Бlжє1нна, t канHна №-гw пёснь G-z, и3 в7-гw пёснь ѕ7-z. 

Прокjменъ, глaсъ з7: 

Возвесели 1тсz прв dникъ њ гDэ, * и3 ўповaетъ на него 2.*27 

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, * внегдA моли1тимисz къ тебЁ.*28 

Ґп cлъ ко є3врeємъ, зачaло тlє.*29 

рaтіе, [Gi,з7i] повинyйтесz  настaвникwмъ вaшымъ и3 покарsйтесz: 
тjи бо бдsтъ њ душaхъ вaшихъ, ћкw сл0во воздaти хотsще, 
да съ рaдостію сіE творsтъ, ґ не воздыхaюще: нёсть бо полeзно 

вaмъ сіE. [}i] Моли 1тесz њ нaсъ, ўповaемъ бо, ћкw добрY с0вэсть и4мамы 
во всeмъ, д0брэ хотsще жи1ти. [f7i] Ли1шше же молю2, сіE твори 1те, да 
вск0рэ *ўстр0юсz вaмъ.*30 [к7] БGъ же ми 1ра возведhй и3з8 мeртвыхъ 
пaстырz nвцaмъ вели 1каго, кр0вію завёта вёчнагw, гDа нaшего ї}са хrтA: 
[к7а] Да соверши1тъ вы2 во всsкомъ дёлэ блaзэ, сотвори1ти в0лю є3гw2, 
творS въ вaсъ бlгоуг0дное пред8 ни1мъ, ї}съ хrт0мъ: є3мyже слaва во вёки 
вэкHвъ, ґми1нь. 

Б

                                                            
26* измењено према сличној стихири у савременим руским издањима, а у изворнику: бlгосочетaнный. 
27* Пс. 63,11. 
28* Пс. 63,2. 
29* Јевр. 13,17‐21 (зач. 335). 
30* или: возвращyсz къ вaмъ. 
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Ґллилyіа, глaсъ в 7: 

[Стjхъ:] Сщ 7eнницы твои 2 њблекyтсz въ прв dу, * и3 прп dбніи твои2 
возрaдуютсz.*31 

Е #ђліе t луки 2, зачaло к7д.*32 

Причaстенъ: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, [t слyха ѕлA не ўбои 1тсz.]*33 

 

 

 
 

                                                            
31* Пс. 131,9. 
32* види исто Јеванђеље на Јутрењу, стр. 11. 
33* Пс. 111,6 и 7. 



 

МЕСЕЦА ОКТОБРА У 19. ДАН. 
СПОМЕН ПРЕПОДОБНОГ И БОГОНОСНОГ ОЦА НАШЕГ  

ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ.*1  
НА МАЛОЈ ВЕЧЕРЊИ. 

На „Господе завапих ...“, стихире, глас 4: 
ада  се  у  теби  жеља  за  вечним  светло  разгоре,  и  када  вишње 
Царство  узжеле  да  наследиш,  ум  свој  ка  надсветском,  оче, 

устремио си. Тада си жељу за доњим одбацио, преподобни Прохоре, 
одлучно  следујући  примеру  усиновљења,  тражећи  овде  крст  да  на 
раме своје ставиш, и еванђелски да као добар војник следујеш Христу 
Богу. Кога моли да се спасу и просвете душе наше.                [Два пута]. 

К

ао  што,  заиста,  приличи  сину  светлости,  богодолично 
поживео си, и пустињског живота поредак мудро устројио си, 

угледајући се на путовођу Христа, оче Прохоре. Увек украшавајући 
се страхом Божијим и смирењем, и ангелоликим оцима састрадалац 
и  ревнитељ  у  добру  показујући  се,  задивио  си  свет  небеским 
животом  на  земљи,  Христом  који  те  је  укрепљавао.  Његовом 
благодаћу озари душе наше. 

 К

ада  си  у  благоухању мира Жениховог  потекао,  оче Прохоре, 
благоухањем Христове  благодати  и Његовим  благовољењем, 

као  ризница  добродетељи  из  свога  тела  исцељења  точећи,  часним 
моштима  твојим  тела  и  душе  наше  умастио  си,  и  у  живот  увео. 
Спасење си нам у Христу, Прославитељу твоме, Кога си прославио 
натприродним подвизима.                                                  Слава ... глас 8: 

 К

ествујемо те као учитеља мноштва монаха, оче наш Прохоре, јер 
твојом стазом, заиста, научисмо да право ходимо. Блажен си ти 

који  Христу  послужи,  и  вражију  разори  силу,  ангела  сабеседниче, 
преподобних и праведних сапричастниче. Са њима се моли Господу 
да помилује душе наше.                          И сада ... Богородичан, глас исти: 

Ч

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

                                        
В

   
1*  преузето  са  сајта Манастира  преп.  Прохора  Пчињског  (одакле  је  у  међувремену  уклоњено),  а  према 
штампаном издању: „Преподобни отац наш Прохор Пчињски мироточиви чудотворац“, текст приредио 
и превео са цсл архимандрит Пајсије (Танасијевић), Браство манастира Преподобног Прохора Пчињског, 
Кленике 1999. године. 

http://www.svprohor.org/
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На Стиховње стихире, глас 2. 
Подобан: Доме Ефратов ... 

оказао  си  се,  од  мајчиних  пелена,  сасуд  (п)освећен  Богу  и 
обиталиште Пресветог Духа, богносни оче наш Прохоре. 

Сти
П

х: Часна је пред Господом, * смрт преподобних Његових.*2 
осећи  на  своме  рамену  крст  Господњи,  Прохоре,  демонска 
привиђења уништио си до краја, оче наш. 

Стих:  Блажен  је  човек  који  се  боји  Господа,  *  за  заповестима 
Његовим он жуди веома.*3 

Н
амке лукавих демона обличио си силом крста, а мудрошћу вере 
осветлио си славу Христову, Прохоре, оче наш. Слава ... глас 6: 
реподобни оче, по  свој  земљи пронесе се казивање о делима 
твојим.  Зато  си  на  небесима  обрео  награду  за  трудове  твоје, 

демонске  погубио  си  пукове  и  достигао  ангелске  чинове,  чијим  си 
животима непорочно подражавао. Имајући смелост ка Христу Богу, 
мир испроси душама нашим.           И сада ... Богородичан, глас исти: 

З
П

ворац  и  избавитељ  мој,  Пречиста,  Христос  Господ,  из  твоје 
утробе  изашавши,  у  мене*4  се  обуче  и  првобитне  клетве 

Адамовске  ослободи.  Стога  теби,  Пречиста,  као  Божијој  Мајци  и 
Дјеви,  заиста,  неућутно  кличемо:  радуј  се  ангелски,  радуј  се, 
Владичице, заступнице и покрове и спасење душа наших. 

Т

Тропар, глас 1: 
устиње  житељ  и  у  телу  ангел  и  чудотворац  показао  си  се, 
богоносни  оче  наш  Прохоре.  Постом,  бдењем,  молитвом, 

небесне  дарове  примивши,  исцељујеш  болесне  и  душе  које  ти  са 
вером притичу.  Слава  Укрепитељу  твоме,  слава  Увенчатељу  твоме, 
слава Ономе Који тобом свима дарује исцељење. 

П

Слава ... и сада ... Богородичан, глас исти: 
авриловим  гласом  који  говораше  теби,  Дјево:  Радуј  се, 
оваплоћаваше  се  свих  Владика,  у  теби  –  светом  кивоту,  као 

што  рече  праведни  Давид.  Јавила  си  се  шира  од  небеса  поневши 
Створитеља  свога.  Слава  уселившему  се  у  тебе,  слава 
произашавшему из тебе, слава ослободившему нас рођењем твојим. 

Г

                                           
2* Пс. 115,6. 
3* Пс. 111,1. 
4* тело. 
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НА ВЕЛИКОЈ ВЕЧЕРЊИ. 

„Блажен (је) човек ...“ 1. антифон. 

Стихире на „Господе завапих ...“, на 8, глас 8. 
Подобан: О преславног чуда ... 

реподобни  оче  Прохоре,  показао  си  се,  заиста,  похвала 
испосника, снага Православља, незалазно светило васељене, не 

устрашивши  се  лажљивог  врага,  нити  његове  претње  и  мука. 
Дарованом ти благодаћу све си победио, блажени. Њеним покровом 
огради све нас, и молитвама својим од ђаволских замки избави. 

П

реподобни  оче  Прохоре,  заволевши  Бога,  Његовом 
светлошћу  благочестиво  си  засијао.  Оставивши  царског 

дворца  узвишеност  на  земљи,  стекао  си,  премудро,  бесмртног 
наслеђа  узвишеност  небеску.  Са  Христом  сада  обитавајући, 
богоблажени, и нас тога удостој молитвама својим. 

П

че,  богомудри Прохоре,  струјама  Христовог  учења  озарио  си 
свој  ум,  и  Богу  устремивши  га  блистањем  благочешћа,  као 

стубом  огњеним  привукао  си  народ  свој.  Подвигом  уздржања, 
чистоте и молитве,  показао  си  се  учитељ монаха,  те  сада и  све  нас 
сачувај молитвама својим. 

О

лажени  оче  наш  Прохоре,  имао  си  душу  свету  и  помисао 
чисту,  срце  крепко  и  бодро,  вером  несаломивом  и  љубављу 

нелицемерном од земље представио си се на небеса,  где прибројан 
беше збору Светих. Стога те чествујемо песмама часним и побожно 
те сви славимо, досточудни. 

Б

остославни  оче  Прохоре,  твоја  чиста  душа  правоверјем 
сијајући,  умом  блиста  и  светлошћу  врлина  озарава  верне,  а 

бесовску  таму  одгони.  Усрдно  целивајући  многопоштоване  мошти 
твоје, које нетакнуте пребивају, величамо те, свештени оче наш. 

Д

ожанственим учењем крепећи  се,  светске  насладе  одагнао  си 
од душе уздржањем, оче Прохоре, и уготовљено обиталиште 

Тројице  постао  си.  Када  си  се  кончини  приближио,  показао  си  се 
сасудом  неразоривим  и  молитвеником  топлим.  Тога  ради  и  ми, 
таквог  спасења  заступника  имајући,  радосним  срцима  приносећи 
ти похвалну песму, громко те прослављамо. 

Б
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окрени  са  собом,  преподобни  оче  Прохоре,  све  бестелесне 
силе, пророке, апостоле, мученике, светитеље и испоснике, и 

молите се за нас Христу, да опроштај сагрешења дарује онима који 
са љубављу празнују свети спомен твој. 

П
 вером  стецимо  се  верни,  и  прославимо  Христа  Бога  нашег, 
псалмима  и  песмама  духовним,  припевајући  и  певајући  у 

срцима  нашим  Господу,  који  нам  свима  даје  заједнички  дар 
исцељења  преподобним  својим  угодником  Прохором,  кога  нам 
подари  на  помоћ  и  избављење.  Стога  припадамо  кивоту  моштију 
твојих  светих,  иштући  избављење  од  зловерног  врага,  којим 
притешњени  теби  вапијемо:  моли  Христа  Бога,  да  дарује  душама 
нашим мир и велику милост.                                              Слава ... глас 6: 

С

ачувавши  ум  по  узору  неповређен,  испосничким  подвизима 
поставио  си  га  владаром  над  погубним  страстима,  оче  наш 

Прохоре. И  када  си достигао  телесну  зрелост,  одлучно  си природу 
принудио да ватрено покори бољем – горе, и тело да потчини духу. 
Стога  си  се  показао  врхом монахујућих,  житељ  пустиње,  ка  добру 
хитајућим  укрепљење,  ожалошћенима  утешитељ,  јасни  образац 
врлина  свима  ближњим  и  даљним.  Сада,  пак,  на  небесима 
ослободивши  се  „огледала“,  чистије  гледаш  Свету  Тројицу,  коју 
моли за оне што те са вером и љубављу поштују.  

С

И сада ... Богородичан, глас исти: 

о  да  те  не  узвелича,  Пресвета  Дјево?  Ко  да  не  (о)пева  Твоје 
пречисто  рођење?  Пре  свих  векова,  од Оца  просијавши Син 

јединородни,  из  Тебе  се,  Чиста,  роди,  неисказано  оваплотивши  се. 
По  природи  (Он)  је  Бог,  и  по  природи  постаде  човек  нас  ради, 
нераздељен  у  два  лица,  но  у  две  природе,  несливене,  јављен. Њега 
моли, Чиста, Свеблажена, да помилује душе наше. 

 К

Вход. Прокимен дана. 

Паримије: 

Читање из Премудрости Соломонових (5,15‐24; 6,1‐3). 

раведници ће вавек живети и у Господу  је награда њихова, и 
старање  о  њима  код  Вишњега.  Зато  ће  примити  Царство 

лепоте  и  венац  красоте  из  руке  Господње,  јер  ће  их  Он  десницом 
П
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закрилити и мишицом ће их заштитити. Узеће за свеоружје ревност 
Своју и наоружаће створење за одбрану од непријатеља. Обућиће се 
у оклоп праведности и навући ће на себе шлем – суд нелицемеран; 
узеће штит  непобедиви  –  светлост,  а  изоштриће жестоки  гнев  као 
мач,  док  ће  заједно  са Њим  заратити  на  безумнике  цели  свемир. 
Покренуће  се  добро  усмерене  стреле  муњоносне  и  из  облака,  као 
добро  натегнутог  лука,  пролетеће  циљу,  и  каменоубојитог  гнева 
препун  излиће  се  град;  узнегодоваће  против  њих  вода  морска,  а 
реке  их  изненада  опколити;  супротставиће им  се Дух  силни и  као 
вихор  ће  их  развејати;  и  безакоње  ће  опустошити  сву  земљу  а 
злочинство  оборити  престоле  моћника.  Послушајте  зато  цареви  и 
разумите;  научите  се  судије  крајева  земаљских;  упамтите  ви  који 
владате мноштвом и који се гордите многим народима; од Господа 
Вам је дата власт ваша и владање од Вишњега! Он ће испитати дела 
ваша и помисли ваше истражити. 

Читање из Премудрости Соломонових (3,1‐9) 

уше праведника су у руци Божјој и неће их се дотаћи невоља. 
Изгледало  је у очима неразумних да су умрли и сматран  је за 

погибао  исход  њихов,  а  одлазак  од  нас  уништење;  они,  међутим, 
пребивају у миру јер ако су у очима људи кажњени, нада им је пуна 
бесмртности, и мало намучени, велико ће добро задобити, пошто их 
Бог  испроба  и  нађе  их  достојне  себе  самога.  Као  злато  у  огњеној 
пећи испроба их, и као свеплодну жртву прими их. И у време кад их 
посети  засијаће,  и  као  искра  у  стрњици  плануће.  Судиће 
племенима  и  загосподариће  народима,  и  зацариће  се  над  њима 
Господ вавек. Који се у Њега поуздају познаће истину, и верни ће у 
љубави  пребивати  у  Њему,  јер  благодат  и  милост  је  са  светима 
Његовим. 

Д

Читање из Премудрости Соломонових (4,7; 4,16‐20; 5,1‐7). 

раведник,  доспе  ли  да  оконча,  у  покоју  ће  бити;  Осудиће 
праведник  на  умору  живе  безбожнике,  брзо  преминула 

младост  многогодишњу  старост  неправедника;  Јер  ови  ће  видети 
свршетак мудрога и неће разумети шта је Господ наумио са њим и 
ради  чега  га  је  Господ  учинио  безбедним.  Видеће  и  презреће  но 
Господ ће их исмејати, и биће после тога лешине бедне и на поругу 

П
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међу мртвима вавек, јер ће их бацити безгласне ничице и потрешће 
их  из  темеља  и  до  последњег  запустеће  и  бити  у  јаду,  и  спомен 
њихов ће нестати. Почеће да размишљају кукавци о гресима својим 
и као осуда ће изаћи пред њих безакоња њихова. Тада ће праведник 
стати  са  великом  смелошћу  пред  лице  оних  који  су  га  мучили  и 
презирали патње његове. Кад га угледају задрхтаће од силна страха, 
и  биће  ван  себе  због  чудесности  спасења;  говориће  међу  собом 
покајнички и у тескоби духа уздахнуће и рећи:  зар  је ово онај кога 
смо некад исмевали и имали за предмет поруге, безумници! Живот 
смо његов сматрали сулудим и кончину његову бедном. Како да буде 
убројан  међу  синове  Божје  и  откуда  међу  светима  удео  његов? 
Заиста,  залутасмо  са  пута  истине,  и  светлост  праведности  није  нас 
обасјала, и сунце нам се није родило; испунисмо се стазама безакоња 
и  погибије  и  пролазисмо  пустињама  непроходним,  а  пута 
Господњег не познасмо. 

Стихире на литији, глас 1. Самогласне: 

теците  се  данас  сви  празникољупци,  да  сачинивши  збор 
благочестиво  торжествујемо  славећи преподобног  оца нашег 

Прохора,  у  Козјаку  засијавшег  светилника.  Преславни  и  часни 
спомен  његов  славно  чествујемо,  говорећи:  Радуј  се,  Оче, 
преподобних  и  праведних  сажитељу;  радуј  се,  часни  Оче,  јер 
пресветли  пук  сабравши,  цар,  што  чесне  мошти  твоје  пронађе, 
Мајци Божијој велелепни храм подиже, и у њему кивот твој положи, 
од  којег  миро  благоухано  верним  точећи,  непрестано  подајеш 
различита исцељења. Стога те, Оче, молимо, не престај да нам дајеш 
душевно  и  телесно  исцељење,  молећи  се  да  се  избавимо  од  сваког 
искушења, невоље и најезде непријатеља, и да се спасу душе наше. 

С

ању  и  ноћу  поучавајући  се  у  заповестима  Господњим, 
удостојио  си  се,  блажени  оче  Прохоре,  да  пронађеш  небеску 

лествицу  уз  коју  узишавши,  стигао  си  до  горњег  Јерусалима. 
Починувши од својих болова и трудова, удостојио си се почасти, са 
ангелским  зборовима  сада  радујући  се,  и  божанственог  гледања 
Једносуштне  Тројице  наслађујући  се.  Стога  се  и  нас  сећај 
предстојећи  престолу  Цара  свих.  Иако  твој  телесни  језик  ћути, 
чудеса твоја сведоче, Српска земља тобом се веома хвали, имајући у 
себи  ризницу  непотрошиву.  Ми,  пак,  гледајући  чесни  кивот 

Д
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моштију  твојих  и  чудеса  која  су  се  десила,  прослављамо  Господа 
Који те  је прославио. Стога имајући смелост к Њему, испроси нам 
опроштај грехова и обилну милост. 

воје  чисто  срце,  Блажени,  обиталиште Духа  Божијег  показа 
се.  Стога  дарове  исцељења  подајеш  онима  који  долазе  и 

помазују се миром точећим из твог гроба, болове и страсти њихове 
брзо исцељујући. Зато те с’ љубављу ми, с[уна]родници твоји, усрдно 
молимо,  светилниче  козјачке  пустиње  коју  озарујеш,  и  све  околне 
земље и  градове облиставаш,  смело и непрестано моли Господа  за 
отачаство и храм твој, тако да и нама, који овде недостојно служимо, 
увек дарива велику Своју милост. 

Т

Друге стихире, глас 8: 

абравши се као верно Христово стадо око кивота преблаженог 
оца нашег Прохора, побожно се поклонимо, достојну хвалу у 

песмама узносећи му и молећи се усрдно да подари свима верним 
исцељење благодаћу Господа, Коме се побожно поклањамо. 

С
ристово  изабрано  стадо,  новоосвећени  народе,  ходите  да 
прославимо  успомену  преблаженог  оца  нашег  Прохора,  у 

пећини  засијавшег  и  нама  дошавшег,  који  по  смрти  даје  слепима 
вид, хромима ход, глувима слух, згрченим исправљење, бесове, пак, 
изгони,  правоверне  цареве  наше  крепи  на  противнике  и  духом 
предстојећи Владици, моли се за спасење душа наших. 

Х

то око не виде и ухо не чу, нити на срце човеково дође, што 
припреми Бог онима који Га љубе, све ово узажелео си, оче 

Прохоре, богонадахнути. Пристрашће према светском презревши, к 
јед(и)ном  Богу  притекао  си.  Његовом  добротом  увек  ситећи  се, 
моли се приљежно да се спасу душе наше.                      Слава ... глас 5: 

Ш

адуј  се,  блистајући  светилниче,  богозрачни  украсе  цркве! 
процв(ет)ао  си  благоухањем  као  цвет,  Владики  Христу 

подражавајући  и  предајући  се   Његовој  благодати.  Стога  чисти 
ангелски живот стекавши, горе, планине, пећине и градове светло си 
украсио.  Зато  си богоугодни  венац примио и   реке  богонадахнутог 
учења  источио;  преподобни  оче  Прохоре,  Христу  се  моли  за  нас, 
чада твоја, да дарује душама нашим мир и велику милост. 

Р
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И сада ... Богородичан, глас исти: 

атрубимо  трубом  песме,  јер  приклонивши  се  свише 
Свецарица  Мати  Дјева,  благословима  увенчава  оне  који  јој 

певају. Нека се саберу цареви и владари и нека запљескају у песмама 
Царици  што  роди  Цара,  Који  је  благоизволео  да  нас,  у  почетку 
везане смрћу, човекољубиво разреши. Пастири и учитељи, саберите 
се  да  прославимо  Пречисту  Мајку  доброг  Пастира:  златосијајући 
свећњак,  светлоносни  облак,  пространију  од  небеса,  одушевљени 
кивот,  огњесветли  Владичњи  престо,  златни  сасуд  у  коме  стајаше 
мана,  затворену  двер  Слова,  свих  хришћана  прибежиште. 
Богогласним песмама хвалећи је рецимо ово: палато Слова, удостој 
нас  смирене  Небеског  Царства,  јер  ништа  није  немогуће 
заступништву твоме. 

З

На Стиховње стихире, глас 2, самогласне: 

мом  беше  зритељ  небеских  сила,  као  делатељ  божанствених 
речи,  слажући  их  у  своме  срцу;  у  њему*5  узлажење  као  по 

лествици утврдио си, преподобни оче наш Прохоре. Моли да нам се 
дарује мир и велика милост. 

У
Стих: Часна је пред Господом, * смрт преподобних Његових.*6 

че Прохоре, од детињства посветио си живот свој Христу Богу 
нашем,  Којим  укрепљаван,  телесне  страсти  разумно 

покоривши,  и  лошије  потчинио  си  бољем.  Зато  моли  да  се  спасу 
душе наше. 

О
Стих:  Блажен  је  човек  који  се  боји  Господа,  *  за  заповестима 

Његовим он жуди веома.*7 

еликим  светилником  показао  си  се  богомудри  оче  наш 
Прохоре,  просвећујући  све  што  је  обасјано  сунцем,  сијањем 

чудеса  и  божаственим  делима.  Стога  си  по  уснућу  незалазну 
светлост примио. Моли да се спасу душе наше.             Слава ... глас 8: 

В
озерцаваше,  дакле,  божанствена  и  непорочна  твоја  душа, 
незаборавни  Прохоре,  и  узлете  горе,  у  небески  Јерусалим, 

тихо  боравиште,  чији  су  зидови  живописани  руком  невидљивог 
С
                                           

5* срцу. 
6* Пс. 115,6. 
7* Пс. 111,1. 
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Бога.  Часно,  пак,  твоје  тело  има  велелепан  храм  на  земљи, 
неодузимљиво скровиште чудеса и недуга исцељење, где притичући 
целбу  црпимо.  Зато  сачувај,  Свеопевани,  од  противничког  утицаја 
оне који те песмама величају, јер имаш слободу ка Христу Који те је 
прославио.                                              И сада ... Богородичан, глас исти: 

езмужна Дјево,  која  си  Бога  неизрециво  зачела  телом, Мајко 
Бога  Вишњега,  твојих  слугу  молбе  прими,  Свебеспрекорна, 

свима  дарујући  очишћење  прегрешења.  Сада  наше  молбе 
примивши, моли за све нас да се спасемо. 

Б
На благосиљању петохлебнице, 

Тропар,  глас  1: Пустиње  житељ  ... (писан  на  малој  вечерњи)  два 
пута, и Богородице Дјево ... једанпут. 

НА ЈУТРЕЊУ. 

Шестопсалмије. Јектенија. Потом: „Бог (је) Господ ...“ 
Тропар преподобног (два пута). 

Слава ... и сада ... Богородичан (писани на малој вечерњи). 
По 1. катизми, сједален, глас 1. 
Подобан: Гроб Твој Спасе ... 

роб твој, преподобни оче Прохоре, показа се заиста извором, 
точећи  благодат  исцељења  свима  који  са  вером  прилазе 

кивоту моштију  твојих.  Стога  ти  кличемо:  молитвама  твојим подај 
нам телесно и душевно исцељење.                                       Слава ... исто. 

Г
И сада ... Богородичан, глас исти: 

ухом  божанственим  у  утроби  зачевши  Творца,  Господа  и 
Саздатеља  свега,  Свебеспрекорна,  Чиста,  натприродно  си 

родила Онога Кога славећи, тебе певамо Дјево, као палату Цара свих 
и спасење света. 

Д

По 2. катизми, сједален, глас 5. 
Подобан: Сабеспочетно Слово ... 

есмама  чествујемо  великог  испосника,  јер  умртви  нападе 
страсти,  уздржањем  тврдим  и  трпљењем,  заиста,  посрами 

мрског врага, и сву његову гордост сатре, а сада се моли за спасење 
душа наших.                                                                               Слава ... исто. 

П
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И сада ... Богородичан, глас исти: 

ресвета  Дјево,  помилуј  нас  који  ти  са  вером  прилазимо, 
сажали  се  на  оне  који  ишту моћно  заступништво  твоје.  Као 

блага,  све  можеш  да  спасеш,  јер  си  Мати  Бога,  Сина  Вишњега,  и 
својим  материнским  молитвама  непрестано  покриваш  сав  верни 
народ, Богообрадована. 

П

Полијелеј. Величаније и изабрани псалам преподобноме. 

По полијелеју, сједален, глас 8. 
Подобен: Премудрости Слова ... 

удрост пастира стекавши, монахујућих стуб и темељ постао 
си,  достославни  Прохоре,  зажелевши  Христова  божанска 

учења,  њима  си  се  просветио;  стога  ревнујући  у  ангелском животу 
непрестано  и  усрдно  хитајући,  даноноћно  си  Бога  прослављао.  Од 
Њега примивши дарове, моли се за нас, да подари опроштај грехова 
онима који с’ љубављу чествују свети спомен твој.           Слава ... исто. 

М

И сада ... Богородичан, глас исти: 

ресвета  Дјево,  Мати  Божија,  молим  те  исцели  љуте  страсти 
душе  моје,  и  опроштај  прегрешења  која  у  безумљу  учиних, 

душу  и  тело  прљајући,  даруј  мени  бедном.  Тешко  мени!  шта  да 
радим у онај  час,  када ангели буду душу моју одвајали од  страсног 
тела?  Тада  нам  буди  помоћница  и  најтоплија  заступница,  јер  се  у 
тебе, као слуге твоје, уздамо. 

П

Степена, глас 4, aнтифон 1. 
Прокимен, глас 4: 

Часна је пред Господом, * смрт преподобних Његових.*8 
Стих: Чиме ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*9 

Тада: Све што дише ... 
Јеванђеље: од Луке, зачало 24.*10 

 време  оно  [6,17]  стаде Исус  на мјесту  равном и много  ученика 
његових;  и  мноштво  народа  из  све  Јудеје  и  Јерусалима,  и  из 

приморја тирског и сидонског. [18] Који дођоше да га слушају и да се 
У
                                           

8* Пс. 115,6. 
9* Пс. 115,3. 
10* Лк. 6,17‐23 (зач. 24). 
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исцјељују  од  својих  болести,  и  које  су  мучили  духови  нечисти;  и 
исцјељиваху се. [19] И сав народ тражаше да га се дотакне; јер из њега 
излажаше сила и исцјељиваше их све. [20] И он подигнувши очи своје 
на ученике своје говораше: Блажени сиромашни, јер је ваше Царство 
Божије.  [21]  Блажени  који  сте  гладни  сада,  јер  ћете  се  наситити. 
Блажени који плачете сада, јер ћете се насмијати. [22] Блажени сте кад 
вас људи омрзну и кад вас одбаце и осрамоте, и разгласе име ваше 
као зло због Сина Човјечијега.  [23] Радујте се у онај дан и играјте,  јер 
гле, велика је плата ваша на небу. 

По 50‐том псалму, стихира, глас 6: 

реподобни оче, по  свој  земљи пронесе се казивање о делима 
твојим,  зато  си  на  небесима  обрео  награду  за  трудове  твоје. 

Демонске  погубио  си пукове  и  достигао  ангелске  чинове,  чијим  си 
животима непорочно подражавао. Имајући смелост ка Христу Богу, 
мир испроси душама нашим. 

П

Канон Богородици, са Ирмосом, на 6; и преподобном два, глас 1, на 8. 

Први канон преподобног. 

Песма 1. Ирмос: 

Тешког  ропства  избавивши  се,  непроходно  (море)  као  по  сувом 
пређе  Израиљ.  Непријатеља  видевши  потопљена,  Богу  Који  чуда 
твори мишицом уздигнутом, певаше песму као доброчинитељу,  јер 
се прослави. 

ешким  недузима  мучен,  туђинима  сам  побеђен,  бедник. 
Стога  те  молим,  Христе  Боже:  од  њих  ме  избави,  како  бих 

достојно могао да прославим Твога угодника, преподобног Прохора. 
Т

естоких ме немира ослободи, Оче, да бих твојим молитвама 
вођен, светло опевао славље твоје. 

остојну  хвалу  узнесимо  Богу  Који  је  осветио  прославитеље 
Своје,  и  дао  нам  обилно  исцељење,  преподобним  Својим 

Прохором.                                                                                   Богородичан:  

Ж
Д

естоких  искушења  и  многих  грехова  ослободи  ме, 
Владичице,  и  опроштај  ми  даруј,  јер  се  усудих  да  својом 

нечистом десницом напишем свето име твоје. 
Ж
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Други канон. Ирмос: исти. 

 недоумици  сам  које  достојно  хвале  слово  да  ти  принесем, 
преподобни  оче  Прохоре.  Ипак,  величајући  часну  успомену 

твоју, молим те, подај ми мисао како да те достојно прославим. 
У

увши  јеванђелски  глас,  чудни  Оче,  похитао  си  усрдно  да 
испуниш речи Господње. Узевши крст на раме, у непреходну 

пустињу населио си се.                                                                       Слава ... 
Ч
д  младости  своје  Оче,  био  си  пустиножитељ,  и  нико  те  не 
пронађе,  док ловац Богом вођен,  за  срном у пећину ушавши 

не нађе те. И угледавши те, уплашен, хтеде побећи напоље. А ти си 
га, Оче, својим речима успокојио.                     И сада ... (Богородичан): 

О
сцели  свога  слугу,  душом  и  телом  болујућег,  Владичице, 
молитвама  блаженог  Прохора;  јер  у  теби,  сви  ми  тужни, 

стекосмо заступницу, пошто си родила спасење наше. 
И

Катавасија: Отворићу уста моја ... 

Песма 3. Ирмос: 

Нека  се  утврди  срце моје  у  вољи Твојој,  Христе Боже,  свемоћни 
утврдитељу другог неба над водама и основатељу земље на води. 

ека  се  утврди  срце  моје,  молитвама  твојим,  Свети,  и  научи 
мене недостојног да достојно прославим преславну успомену 

твоју, богоносни оче Прохоре. 
Н

ебе,  преподобни  Оче,  дарова  Христос  на  помоћ  народу 
своме,  павшем  у  велике  невоље.  Сада  видевши  дарове 

чудесних  исцељења,  дивимо  се  и  кличемо:  нема  светијег  од  Оног 
Који ти је дао моћ. 

Т
ророчки  дар  од  Бога  примивши,  објавио  си  да  ће  Диоген 
царем постати,  и  заповедио му  да  иде  у Цариград. Он,  пак, 

видевши  да  се  речи  твоје  обистињују,  силно  дивећи  се,  ускликну: 
слава Прославитељу твоме, преподобни! 

П
ошто  је постављен на престолу цар Диоген,  јавио  си му  се  у 
сну, Свети, обличавајући га због заборављања одеће. Он, пак, 

од  сна  пренувши  се,  дивећи  се  ускликну  ка  Христу:  слава 
Прославитељу твоме, оче Прохоре.                                      Богородичан: 

П
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 теби сви стекосмо уточиште и бедем наш, Богородице Дјево, и 
прослављамо те неућутно, као верни хришћани, Безмужна. У

Други (канон). Ирмос: исти. 

крепи  нас,  Богомудри,  да  бестелесне  непријатеље  прогнамо, 
узвеличамо  успомену  твоју  и  прославимо  Христа,  Који  те  је 

прославио, оче наш Прохоре. 
У

обожном ревношћу горећи, подиже се цар, и у Жеглиговску 
пустињу  дошавши,  подиже  пречасни  храм  у  име  светог 

Георгија, желећи да теби обиталиште начини. Не знађаше да тамо 
не пребиваш, преподобни.                                                               Слава ... 

П
и  си  се,  пак,  опет  јавио Диогену,  казујући му  да  у  козјачкој 
пустињи потражи пречасно тело твоје, преподобни. Т

И сада ... (Богородичан): 

а пут покајања упути мене, који прогневих преблагог Господа, 
неискусобрачна  и  благословена  Марије,  као  она  која  је 

прибежиште безнадежних, јер си Божије обиталиште. 
Н

Сједален, глас 1. 
Подобен: Гроб твој Спасе ... 

гњем  уздржања,  као  злато  у  пећи  окушао  си  се,  преподобни 
Прохоре, показавши се  још светлијим. Стога  си  се небесноме 

представио царству. Тога ради кличемо, верно хвалећи те: испроси 
нам, Оче, благодат и милост и очишћење сагрешења. 

О
Слава ... и сада ... Богородичан: 

рими  молитве  слугу  твојих,  Богородице  заступнице  наша  и 
прибежиште.  Коме  да  прибегнемо,  ако  не  теби  Владичице? 

Ти си покров и заступништво наше, и сада нас не остављај до краја 
да пропаднемо, да се твојим молитиама од невоље сачувамо.  Јер на 
тебе наду полажемо, Богородице. 

П

Песма 4. Ирмос: 

Схватих,  Свесилни,  Твоје  промишљање,  и  са  страхом  прославих 
Те, Спасе. 
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познах, преподобни, своју недостојност, и са страхом коснух се 
твога прослављања; али,  ти, Свети, прими као две удовичине 

лепте, хвалу коју ти са вером приносим, свехваљени оче Прохоре. 
С

хвативши  да  у  даљној  пустињи  обитаваш,  цар  похита  да  те 
нађе. И врх горе стражом опколивши, усрдно к’ Богу завапи: 

откри нам, Господе, прославитеља Твога, Прохора. 
С

розрео  си,  преподобни  Оче,  лукавство  ђавола  ког  си  до  краја 
мужествено  поразио.  На  молитву  нас  подигни  данас,  да  би  са 

вером прослављали успомену твоју преблажени Прохоре.  Богородичан: 
П

познала  си,  Владичице,  оваплоћеног  из  тебе  Христа  Бога 
нашег.  Њега  моли,  Богоблажена,  да  нас  твојим  молитвама 

сачува од сваког напада лажљивца. 
С

Други (канон). Ирмос: исти. 

воја душа показа се као велики орао над пештером, у којој си 
много  година  постио,  Оче.  Војници  који  те  тражише  то 

видеше и цару јавише. Он, пак, дошавши нађе пречасне мошти твоје 
и радостан клицаше: радуј се, Оче, красото пустиње и новозасијавше 
светило. 

Т

нгелски  поживевши  на  земљи,  част  раноангелну  достојно  си 
стекао.  Са  свим  ангелима  Богу  предстојећи,  не  престај  да  се 

молиш за све нас, преподобни.                                                        Слава ... 
А

мајући велику љубав према теби, преподобни, цар жељаше да 
са славом пренесе свето тело твоје у Цариград. Али будући да 

ти остаде непокретан,  разуме  вољу  твоју,  и  заповеди да  се  на месту 
обретења  подигне  красан  храм.  У  њему  и  ми  данас  свечасно 
празнујући, прослављамо тебе, оче Прохоре. И сада ... (Богородичан):  

И

окров  и  заступништво  и  прибежиште  буди,  Дјево,  мени, 
слузи  твоме,  и  исцели  ме  од  безмерних  зала,  да  бих 

прослављао тебе, Пречиста, славећи Пород твој. 
П

Песма 5. Ирмос: 

Од  ноћи  јутрењујући  хвалимо  те  Христе  Боже,  осиромашившег 
нас ради, и крст и смрт телом претрпевшег. 
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ожанственом  светлошћу  осветљаван,  са  ангелима,  Оче,  сада 
пребиваш. Молитвама  твојим  спасавај  оне  који  увек  светкују 

свештени  спомен  твој  и  радосно  поју:  певајмо  Богу  нашем,  јер  се 
прослави. 

Б
мајући ум горе, у Богу, Оче, оно што је на земљи оставио си, 
боловима уздржања непрестано одеван. 

аскинуо  си  узе  природе,  натприродним  чистим  животом, 
богоносни  Прохоре,  примио  си  моћ  надприродних, 

свеблажени.                                                                                 Богородичан:  

И
Р

з  мрачог  ада  најдубљега  изведе  нас  Син  твој,  Дјево  чиста, 
поново  нас  учинивши житељима  Раја.  Тога  ради,  клањајући 

се Њему, тебе Дјево славимо. 
И

Други (канон). Ирмос: исти. 

д младости да водиш чист живот потрудио си се, преподобни. 
А Дух Пресвети видевши чистоту твоју усели се у тебе. 

резревши  трулежно,  удостојио  си  се  да примиш  вечно, Оче, 
по речима непреварним: иштите и даће вам се. Зато си,  као 

што приличи, примио оно што си и искао.                                 Слава ... 

О
П

есто  које  се  удостоји  да  прими  часне  мошти  твоје, 
преподобни,  освети  се,  и  прослави  се  по многим  земљама, 

као оно које у себи свете мошти твоје има.     И сада ... (Богородичан): 
М

епрестано моли Оног Кога си родила, Богоневесто, као Спаса 
и Владику, да ме ослободи невоља и олакша ми болове, да бих 

примивши опроштај славио те у векове. 
Н

Песма 6. Ирмос: 

Бацио  си  ме  у  дубину  срца  морског,  и  спасао  си  ме,  Спасе,  од 
смртног дела, и разрешио си узе безакоња мојих. 

алеко сам у безнађе одгурнут, многострасни. Али ти ме, Свети, 
изведи на пут покајања, да бих са себе збацио сва моја зла дела 

и обукао се светлошћу молитава твојих, Достоблажени. 

Д
ечи Исусове  испунивши,  врага  који  ти  се  у  виду  змије  јавио, 
желећи  да  те  уплаши,  до  краја  си  поразио  молитвом  и  сво 

дело његово си уништио, Оче. 
Р
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и  подајеш,  Оче,  обилно  исцељење  свима  који  са  вером  и 
љубављу прилазе и побожно се клањају кивоту твоме. Зато те 

молимо,  не  одвраћај  своје  лице  од  нас,  већ  нас  твојим молитвама, 
посете удостој.                                                                            Богородичан: 

Т
еискусомужно си, Дјево, неограниченог природом божанства, 
оваплоћено  Слово,  нас  ради  зачела  од  девствене  крви, 

примившег [тело] неизрециво изнад закона природе. 
Н

Други (канон). Ирмос: исти. 

сопом молитава твојих огради ме, Оче, молим ти се из дубине 
срца, да бих, избавивши се од својих злих дела, и од унинија 

ослободивши се, у песмама те хвалио, Блажени. 
И

ачувавши  ум  слободан  од  страсти,  освећени  сасуд  Духа 
Пресветог  постао  си,  и  примивши  Христа  у  срце  своје, 

чудотворцем показао си се, демоне прогонећи. Тога ради, молимо се, 
да се твојим светим молитвама избавимо од ђаволских замки.  Слава ... 

С
аволевши  живот  монашки,  узор  монахујућих  постао  си, 
преподобни, и пустињу уместо  града имао си,  украшавајући 

је светим молитвама, Блажени.                         И сада ... (Богородичан): 
З

дамов  Створитељ  од  твоје  чисте  крви  сазда  се,  и  млеком  се 
храни,  Хранитељ  свега што  дише,  Дјево  Богородице.  Зато  те 

као Матер Божију прослављамо. 
А

Кондак, глас 4: 

елику победу храбро си показао, од које божанском љубављу 
разгоревши  се,  цара  трулежног  и  све  лепоте  презрео  си. 

Населио си се у гори козјачкој, из које си се у небесно к Цару царева, 
узнео, Прохоре; моли се непрестано за све нас.                              Икос: 

В
даљивши се од Овчег Поља и населивши се у пустињу,  где си 
се у пећини настанио, свима показујући жесток живот. Многе 

житеље  удивио  си,  одакле  си  дар  чудеса  од  Христа  примио. 
Помињи нас  који  спомен  твој  прослављамо,  да  бисмо  ти  клицали: 
радуј се, Прохоре оче наш. 

У

Песма 7. Ирмос: 

Јавио  си  се  огњем  у  купини  законоположнику,  рођење  Дјеве 
предображавајући у њој, благословен си Боже отаца наших. 
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оказао  си  се  пресветлим  светилником  Србије,  оче  Прохоре, 
тросунчаном  светлошћу  к  богопознању  приводећи  нас  и 

учећи нас да певамо: благословен је Бог отаца наших. 
П

ишњом силом Божије помоћи непријатеље си поразио, и као 
победник  клицао  си:  свеопевани  Господе Боже отаца наших, 

благословен (је)си. 
В

оказао  си  се  реком  што  нам  точи  различита  исцељења  и 
благоуханим  миром  гроба  твога  све  нас  призиваш  да 

кличемо: благословен си Боже отаца наших. 
П

вој часни гроб, благодаћу богат, преподобни, точи исцељењаи 
здравље дарује онима који с’  вером долазе и Христу из душе 

кличу, благословен је Бог отаца наших.                                 Богородичан:  
Т
блаком  умним  називамо  те,  јер  из  тебе  Христос  засија, 
Свебеспрекорна, и показа се од небеса пространијом, Кога си 

неискусомужно  родила,  Чиста,  оваплоћеног  ради  милосрђа 
неизрецивог. 

О
Други (канон). Ирмос: исти. 

единог  Доброчинитеља  моли  да  милостив  буде,  богоносни, 
нама  који  пречасни  спомен  твој  празнујемо,  да  бисмо 

удостојивши се опроштаја клицали: благословите сва дела Господња 
Господа. 

Ј
анивши  душу  лепотама  врлина,  био  си  диван  добротом, 
Господу  појући,  радујући  се  и  кличући:  свеопевани  Господе 

Боже отаца наших, благословен (је)си.                                          Слава ... 
Р
гањ мојих страсти угаси, Оче, росом молитава твојих, како бих 
ослободивши  се,  у  песмама  хвалио  те,  кличући:  благословен 

(је)си Господе Боже отаца наших.                     И сада ... (Богородичан): 
О

ебе сви ми грешни као заступницу имамо, о! Пресвета Дјево, 
јер  ти  умилостивљујеш  Сина  твога  матерњим  твојим 

молитвама. 
Т

Песма 8. Ирмос: 

Приносимо ти песму бестелесних, као младићи у пећи, и појући 
говоримо: благословите сва дела Господња Господа. 
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орње царство,  вишњи  град,  Божији  рај,  праведних  насладу и 
храну  невештаствену,  богатство  неодузимљиво,  светлост 

незалазну да стекнеш удостојио си се, преподобни, због чега појеш: 
благослвите сва дела Господња Господа. 

Г
а бих опевао твога угодника Прохора, дај ми речитост разума, 
пребеспочетно  Слово;  јер  имаш  неизмерно  богатство 

милосрђа, Христе мој, и судови су твоји бездан; сваку нечистоту ума 
мога узми од мене, да бих и ја, душевног мрака очистивши се, певао: 
благословите сва дела Господња Господа. 

Д

есму ти приносим, оче богоносни Прохоре, којом приповедам 
твоје подвиге и чудеса, и прослављам величину твоју, кличући: 

благословите сва дела Господња Господа.                             Богородичан: 
П

адишавши  законе  природе,  божанственим  зачећем,  Дјево, 
Бога си надприродно родила, и зато кличемо благословен си 

Господе Боже у векове. 
Н

Други (канон). Ирмос: исти. 

ездећи  колесницом  врлина  твојих,  оче  преподобни,  у 
пресветлу  ложницу  уселио  си  се  и  у  храм  небески,  где 

пребиваш  Свети,  и  са  ангелима  ликујући,  појеш:  благословен  си 
Господе Боже Отаца наших у векове. 

Ј
вештено  прекрасно  живљење  и  живот  частан  проводио  си. 
Неукрадивом  ризницом,  скривеном  добротом,  украсом 

боголиким, показао  си  се, Богонадахнути,  кличући:  благословен  си 
Боже Отаца наших у векове.                                                             Слава ... 

С
оразивши  нападе  звероликог  врага,  началника  зла,  почаст 
победе  примио  си,  досточудни  Оче,  појући:  благословен  си 

Господе Боже Отаца наших у векове.               И сада ... (Богородичан): 
П
мртви страсти моје душе, Свебеспрекорна, која си Живот свих 
неисказано речју родила, и ум мој смућен, Дјево умири. У

Песма 9. Ирмос: 

Живоносни  извор,  непресушни,  светлоносни  светилник 
благодати,  храм  одушевљени,  пречисту  сен,  од  неба  и  земље 
пространију Богородицу сви верни величамо. 
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 Богу  непрестано  погледајући,  примио  си  зраке,  светлост 
неугасиву, коју као огледало шаљеш онима што поју: Господа 

опевајте дела и величајте Га у све векове. 
 К
рце  своје  учинио  си  обиталиштем  Тројице;  стога  си  о 
монахујућим  поднео,  богоносни,  неопходну  бригу,  кличући: 

благословен си Господе у храму славе твоје. 
С

спуњен  духовним  даровима,  недуге  болесних  лечиш, 
заустављаш  [грехом]  опаљивање  душе,  одгониш  демоне  и 

свима у невољама помажеш, Досточудни.                         Богородичан: 
И

нисходљиво  примивши  појање  с’  песмом  и  хвалу  исплетену 
од  болне  душе  моје,  с’  љубављу  приношену  теби,  која  роди 

Христа,  Бога  по  природи,  молбе  наше  испупи  Богородице,  и 
молитвама твојим и мене недостојног сачувај. 

С
Други (канон). Ирмос: исти. 

рлинским прохођењем показао си живот узвишен, и сада се на 
теби  чудо  велико  види,  како  се  и  по  смрти  твоје  тело  сачува 

нетрулежно,  Блажени,  и  како  се  миро  благоухано  за  исцељење 
недуга  наших  излива.  Ми,  пак,  узносећи  ти  песму  кличемо: 
благословите сва дела Господња Господа. 

В

 дубину  греховну потонуо  сам,  преподобни.  Сгога  те  од  срца 
молим,  да  твојим топлим молитвама избавиш мене који  те у 

песмама славим, Блажени. 
У

ко  и  не  могох  да  достојно  испевам  угодну  ти  хвалу,  оче 
Прохоре, али ти, Свети, прими ову малу и убогу молитву моју 

и великом је учини. И када са ангелима будеш предстојао престолу 
Владике,  мене  недостојног  помени,  да  бих  замке  демонске 
избегнувши,  наследник  Царства  постао,  и  са  свима  праведнима 
клицао: Господа појте и величајте у све векове.                           Слава ... 

А

споведао си у лицима Тројицу, познавану по божанству Јединицу, 
и  опевану  у  три  ипостаси,  богомудри,  и  појући  клицао  си: 

Господа појте и величајте у све векове.                      И сада ... (Богородичан): 
И

есмама  неућутним  величам  тебе,  Дјево,  која  си  примила  у 
утробу  Једног  од  Тројице,  Богородице,  и  божанственим 

рукама носила божанско Слово непромењиво и неизмењиво. 
П
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Свјетилан. 
Подобан: Жене почујте ... 

роцветао  си  као  финик,  оче,  и  као  велики  кедар  у  пустињи 
Козјачкој, и показао си се обиталиштем Пресветог Духа, Који 

те  прослави  по  васељени.  Њега  моли  непрестано  за  нас,  који  с’ 
вером поштујемо пречасни спомен твој, преподобни Прохоре. 

П
Слава ... исто. И сада ... Богородичан: 

огородице, светилниче светлости тросунчане, зраком милосрђа 
твог уклони таму грехова мојих, дајући избављење од болести, 

невољнима који са вером прослављају пречисти Пород твој. 
Б

Хвалитне стихире на 6 [или: на 4], глас 8. 
Подобан: О преславнога чуда ... 

реподобни  оче  Прохоре,  ти  јарам  Христов  на  раме  узевши, 
храбро уништи налет вражији. Стога те сви верно частвујемо, 

о, преблажени, похвало монахјућих. Христа моли непрестано да се 
спасу душе наше. 

П
абравши  се  с’  вером  сви  тебе  испосника  Христовог 
прослављамо,  Прохоре:  радуј  се,  јер  си  ходио  по  пустињи 

непроходној, мудри,  поставши часни  вођ. Стога  ти  верно кличемо, 
Блажени, похвало испосника. Моли се  за нас Господу,  да помилује 
душе наше. 

С

реподобни оче наш Прохоре, ради будућег живота у каменим 
врлетима  и  долинама  затворио  си  се,  никако  не  бојећи  се 

невидљивих непријатеља, који су те много пута нападали. Ти си их 
молитвама  без  речи  прогонио,  о,  душом  трпељиви,  у  пустињи 
Козјачкој необична овцо, што јагње Христа за пастира имаше. Стога 
те верно сви чествујемо и прослављамо, оче Прохоре.         [Два пута]. 

П

најући те као реку пуну воде духовне, Свети, молимо те: душе 
наше  изнемогле  преступима  страсти,  великом  милошћу 

својом свето ороси, и умиј оне који су у нечистоти, и многих избави 
невоља и вечних мука. [Два пута].                                      Слава ... глас 8: 

З
риђите сабори празникољубаца, приђи православни народе, 
приђи  добросабрани  зборе  монаха,  приђите  овце  духовног 

тора  Господњег,  приђите  сви  да  светло  прославимо  спомен  Оца 
П
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нашег; јер се данас богоносни Прохор радује са бестслесним силама, 
предстојећи  престолу  Цара  свих,  Христа  Бога,  и  моли  се  за  душе 
наше.                                                        И сада ... Богородичан, глас исти: 

ладичице,  прими молитве  слугу  тојих,  и  избави  нас  од  сваке 
невоље и туге. В

Велико славословље и отпуст. 
НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена: првог канона 3. песме, и другог канона 6. песме. 

Прокимен, глас 7: 

Радоваће се праведник у Господу, * и уздаће се у Њега.*11 

Стих: Услиши Боже глас мој, * када ти се молим.*12 

Апостол: Јеврејима зач. 335.*13 

раћо, [13,17] слушајте старјешине своје и повинујте им се, јер они 
бдију над душама вашим, пошто ће одговарати за њих, да би 

то с радошћу чинили а не са уздисањем,  јер вам ово не би било од 
користи.  [18] Молите се Богу за нас, јер смо увјерени да имамо добру 
савјест, желећи да се у свему добро владамо.  [19] А молим да чините 
ово  још више, да бих вам се што прије вратио.  [20] А Бог мира, који 
подиже из мртвих  великога Пастира оваца,  крвљу Завјета  вјечнога, 
Господа нашега Исуса Христа,  [21] нека вас усаврши у  свакоме дјелу 
доброме,  да  вршите  вољу  његову,  творећи  у  вама  оно  што  му  је 
угодно, кроз Исуса Христа, којему слава у вијекове вијекова. Амин. 

Б

Алилуја, глас 2[?]: 

[Стих:] Свештеници Твоји обућиће  се  у правду,  *  и преподобни 
твоји радоваће се.*14 

Јеванђеље: од Луке. зач. 24.*15 

Причастен:  

Спомен праведникâ биће вечан, [од гласа зла неће се уплашити].*16

 
11* Пс. 63,11. 
12* Пс. 63,2. 
13* Јевр. 13,17‐21 (зач. 335). 
14* Пс131,9. 
15* види исто Јеванђеље на Јутрењу, стр. 34. 
16* Пс. 111,6 и 7. 



МОЛЕБНИ КАНОН [ПРЕПОДОБНОМ ОЦУ НАШЕМ ПРОХОРУ ПЧИЊСКОМ.] 

Пошто свештеник благослови, почињемо: 

Псалам 142: 

осподе,  услиши  молитву  моју,  прими  мољење  моје  по 
истини Својој; услиши ме по правди Својој; [2] и не иди на суд 

са  слугом  Твојим,  јер  се  нико  жив  неће  оправдати  пред  тобом.  [3] 
Непријатељ  гони  душу моју,  гази  у  прах живот  мој,  посађује  ме  у 
прах  као  давно  помрле.  [4]  Трне  у мени  дух мој,  неста  у мени  срце 
моје.  [5]  Помињем  дане  старе,  пребрајам  све  послове  Твоје, 
размишљам  о  делима  руку  Твојих.  [6]  Пружам  к  Теби  руке  своје; 
душа је моја као сува земља пред Тобом. [7] Брзо ме услиши Господе, 
нестаје духа мога; немој одвратити лица Твога од мене,  јер ћу бити 
као они који одлазе у гроб. [8] Рано ми јави милост Своју, јер се у тебе 
уздам.  [9]  Покажи  ми,  Господе,  пут  којим  да  идем,  јер  к  Теби 
подижем душу своју.  [10] Избави ме од непријатеља мојих, Господе к 
Теби прибегох. [11] Научи ме да творим вољу Твоју, јер си Ти Бог мој; 
Дух Твој благи нека ме води по стази правој.  [12] Имена ради Свога, 
Господе, оживи ме правдом Твојом, изведи из муке душу моју.  [13] И 
по милости Својој истреби непријатеље моје, и погуби све који муче 
душу моју, јер сам слуга Твој.                                           Слава ... и сада ... 

Алилуја, алилуја, алилуја; слава Т(еб)и Боже. (три пута) 

Бог  је  Господ  и  јави  се  нама,  благословен  Који  долази  у  име 
Господње. 

Тропар, глас 1: 

устиње  житељ  и  у  телу  ангел  и  чудотворац  показао  си  се, 
богоносни оче наш Прохоре. Постом, бдењем, молитвом небесне 

дарове примивши, исцељујеш болесне и душе које ти са вером притичу. 
Слава  Укрепитељу  твоме,  слава  Увенчатељу  твоме,  слава  Ономе  Који 
тобом свима дарује исцељење.                        Слава ... и сада ... Богородичан: 

и недостојни нећемо никада ућутати, Богородице,  казујући 
чудеса твоја; јер када ти не би предстојала молећи, ко би нас 

избавио  од  толиких  беда?  Ко  би  нас  сачувао  до  сада  слободне? 
Нећемо  одступити  од  тебе,  Владичице,  јер  ти  слуге  твоје  увек 
спасаваш од свих опасности. 

[1]Г

П

М
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Псалам 50: 

езак

омилуј  ме,  Боже,  по  великој  милости  Својој  и  по  обиљу 
милосрђа Свога  очисти  безакоње моје.  [4] Опери ме  сасвим 

од б оња мога, и од греха мога очисти ме,  [5]  јер ја знам безакоње 
своје,  и  грех  је мој  стално преда мном.  [6]  Теби  једином сагреших и 
зло  пред  Тобом  учиних,  да  се  оправдаш  пред  речима  својим  и  да 
победиш кад ти суде. [7] Гле, у безакоњима се зачех, и у гресима роди 
ме мати моја. [8] Јер гле, истину љубиш, и јављаш ми незнано  и тајно 
свемудрости своје. [9] Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и 
бићу бељи од снега.  [10] Дај ми да чујем радост и весеље, да се прену 
кости  потрвене.  [11]  Одврати  лице  своје  од  грехова  мојих  и  сва 
безакоња  моја  очисти.  [12]  Срце  ми  чисто  саздај  Боже,  и  дух  прав 
обнови у мени.  [13] Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светог 
не  одузми  од  мене.  [14]  Дај  ми  радост  спасења  Твога,  и  духом 
владалиачким учврсти ме. [15] Научићу безаконике путевима Твојим, 
и  непобожни  ће  се  обратити  Теби.  [16]  Избави  ме  од  крви,  Боже, 
Боже  спасења  мога;  обрадоваће  се  језик  мој  правди  Твојој.  [17] 

Господе, отвори усне моје, и уста ће моја казивати славу Твоју. [18] Јер 
да  си  хтео  жртве,  принео  бих;  за  жртве  паљенице  не  мариш.  [19] 
Жртва  је  Богу  дух  скрушен;  срце  скрушено  и  смерно  Бог  неће 
презрети.  [20] По благости својој, Господе, чини добро Сиону, нека се 
подигну  зидови  јерусалимски.  [21]  Онда  ће  ти  бити  миле  жртве 
правде,  приноси  и  жртве  паљенице;  тада  ће  метати  на  жртвеник 
Твој теоце. 

П[3]

Канон, глас 2. 
Песма 1. Ирмос: 

У дубину сруши некада [сву Фараонову војску најмоћнија Сила, а 
оваплоћена  Ријеч  свезлобни  грех  истреби;  [Он  који  је] 
препрослављени Господ, и славно се прослави].*1 
Припев: Преподобни оче Прохоре, моли Бога за нас! 

ечном  тросунчаном  светлошћу  сада  осијаван  и  са  ангелима, 
другим  светлостима,  предстојећи  свесветлому  Створитељу, 

мрак  срца  мога  одагнај,  оче  Прохоре,  да  бих  светло  казивао  славу 
живота твога. 

В
 

1* у изворнику се даје само почетак сваког Ирмосâ, тако да смо остатак сами превели. 
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текавши корениту жељу у души својој, за безбројним красотама 
Христовим,  Оче,  све  чулне  двери  затворио  си  за  трулежно  и 

пролазно, и подвизима многим стекао си жељено.                        Слава ... 
С

елики  промисао  Божији,  од  [мајчине]  утробе  те  освети,  и 
сасудом  Духа  Светога  показа.  Стога  си  од  младости  био 

страхом Божијим ограђен.                                  И сада ... (Богородичан): 
В

трашне  тајне  показала  си  се  делатељка,  раздвојене  природе 
сјединивши, Бога безтелесног зачевши, плотоносца произнела 

си,  и  у  једној  ипостаси,  у  двема  природама,  Пречиста,  Емануила 
родила јеси. 

С
Песма 3. Ирмос: 

На  камену  вере  [утвдив(ши)  ме,  раширио  си  уста  моја  на 
непријатеље  моје;  и  развесели  се  дух  мој,  када  пева:  Нема  светога, 
као [што је] Бог наш, и нема праведнијег од Тебе, Господе]. 

идевши будним душевним очима, да  је све ташто, одрекао си 
се  свесветске  лепоте;  и  ништима  раздавши  имање  своје, 

неодузимљиво богатство стекао си. 
В

ослушавши  божанске  заповести,  у  молчанију  пребивао  си 
кроз  сав живот  свој. Као непотребан и  без  части  у  отачаству 

твоме,  за  поругу  сматран  си,  хранећи  се  жељом  за  истинском 
славом.                                                                                                    Слава ... 

П
кренуо  си  леђа  своја  свету,  а  очи  си  подигао  горе,  чекајући 
божанствену  помоћ  одатле.  Стога  те  са  свете  горе  Своје 

услиши Бог, и чудесно те узнесе.                       И сада ... (Богородичан): 
О

ог  отаца  пева  Дјеви:  приклони  ухо,  Царева  кћери,  и  види 
озлобљеност  народа  твога;  глас  и  вапај  оних  који  те  славе  и 

величају, услиши. 
Б

После 3. и 6. Песме: 

паси од беда слуге твоје, преподобни оче Прохоре,  јер сви по 
Богу  теби  прибегавамо  као  неразрушивом  и  топлом 

заступнику. 
С

вехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење 
тела мог, и исцели патњу душе моје. С
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Потом јектенија: 

Помилуј  нас,  Боже,  по  великој  милости  својој,  молимо  ти  се 
услиши и помилуј. 

Још се молимо Господу Богу нашем, пречистој Његовој Матери и 
преподобном  и  богоносном  оцу  нашем  Прохору,  пустиножитељу 
Пчињском,  за  благоверни  и  христољубиви  православни  род  наш, 
преосвећеног  епископа  нашег  ...  (име),  преподобног  оца  нашег 
игумана  ...  (име),  братију  свете  обитељи  ове,  за  одсутне  и  оне  који 
путују, плове, у болести леже, и за све православне хришћане. 

Још се молимо за милост, живот, мир, здравље, спасење и посету 
слугу  Божјих  ...  (имена),  и  да  им  се  опрости  сваки  грех,  вољни  и 
невољни. 

(Ако се молебан поје за једног човека, говори: 

Још  се  молимо  Господу  Богу  нашем,  Пречистој  Богоматери, 
преподобном  и  Богоносном  оцу  нашем  Прохору,  пустиножитељу 
Пчињском,  да избави  слугу  свога  ...  (име),  од  свеке  невоље,  гнева и 
опасности,  и  од  сваке  смртоносне  ране,  и  да  му  се  опрости  сваки 
грех, вољни и невољни.) 

Још се молимо за сву браћу, и за све православне хришћане. 

Возглас: 

Јер си милостив и човекољубив Бог, и теби славу узносимо: Оцу и 
Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

Сједален, глас 2: 

опло мољење и срдачне уздахе приносимо теби, преподобни 
оче Прохоре, и усрдно од душе вапимо ти: заштити и од беде 

избави нас, као брзи помоћник и топли наш заступник. 
Т

Песма 4. Ирмос: 

Дошао  си  од  Дјеве,  [не  посредник,  не  Анђео;  н(ег)о  сам  [Ти] 
Господ(е)  оваплотив(ши)  се, и  спасао си м(ен)е целога човека. Зато 
Ти кличем: Слава моћи Твојој, Господе]!  

ризва  те  Господ  са  Сиона,  као  некад  праоца  Авраама,  да 
изађеш из  отачаства  твојега.  Ти  си,  пак,  са  усрђем,  следовао 

речима Његовим, оче Прохоре. 
П
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огама  својим  поставио  си  светлост  закона  заповеђених.  Стога  у 
светлости изађе правда твоја и као подне, Оче, засијао си.  Слава ... 

ласеница  беше  одећа  твоја,  у  коју  облачећи  се,  умртвио  си 
страсне  покрете, Оче,  изменивши  храбро рите  у  дијамантске 

одежде.                                                                     И сада ... (Богородичан): 

Н
В

ебе,  прослављена,  Давид  упореди  са  голубицом  крила 
посребрених, и плећи позлаћених. Ти ме закрили од стрела 

што лете дању и ноћу, и избави ме. 
Т

Песма 5. Ирмос: 

Просвећење  [лежећих  у  тами,  спасење  очајних,  Христе, 
Спас(ит)е(љу)  мој;  (к)  Теби  јутрењујем,  Царе  света,  просвет(л)и  ме 
зраком својим; јер другог Бога, осим Тебе не знам]. 

амку  поставивши  на  стази  да  препречи  хитање  душе  твоје, 
ђаво  се  потруди  да  се  и  у  лик  аспиде  претвори,  да  би  те 

уплашио. Ти, пак, крсним знамењем наоружавши се, Оче,  сатро си 
силу његову под ноге своје. 

З
роб  твој  показа  се  извором  исцељења,  преподобни  оче  наш 
Прохоре. Течење благоуханог мира даје исцељење различитих 

недуга, оних који ти се с’ вером моле и чествују те с’ љубављу. Слава ... 
Г

аучивши  се  закону Христовом,  занемарио  си  храну и  одећу. 
Дело птица небеских испунивши, Оче, и у пећину населивши 

се, без хране и без заштите много година живео си, Преподобни.  
Н

И сада ... (Богородичан): 

адвисила си кедре ливанске, плодна горо која осењује крајеве 
земље  врлинама  божанским,  док Камен  одваљен  од  тебе,  не 

рукама, сакруши идоле страсти мојих, Дјево, а душу моју утврди. 
Н

Песма 6. Ирмос: 

У бездану греховном [ваљајући се, призивам неистраживи бездан 
милосрђа Твога: Из трулеж(ност)и, Боже, изведи ме]. 

чима  својим  сна  ниси  дао,  блажени  Прохоре,  ни  веђама 
дремења,  док  се  ниси  удостојио  обиталишта  праведних,  које 

припреми Бог за оне што Га љубе. 
О
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војим  срдачним  молитвама,  оче  Прохоре,  и  постојаним 
уздржањем,  на  земљи  си  веома  угађао  Господу.  Због  тога  си 

био страх за ђаволе и славан за људе.                                             Слава ... 
С

ивота рајског и весеља светих, увек у уму твоме присећајући 
се,  преподобни  оче  Прохоре,  проживео  си  читав  живот  у 

сузама и уздасима. Зато те после смрти чудесима Христос прослави.  
Ж

И сада ... (Богородичан): 

збави  ме  од  језика  лажљивог,  недуга,  искушења,  невоље  и 
туге, милостива Мајко Божија, и радост даруј срцу моме.  

Потом: Спаси од невоља слуге твоје ... и: Свехвална Богородице ... 
(види тропаре писане по 3 песми). Мала јектенија, и после возгласа: 

И
Кондак, глас 2: 

 молитвама најтоплији заступниче, и онима који моле најбржи 
помоћниче,  прими  мољење  наше,  оче  Прохоре,  и  Христа 

моли да нас помилује, као једини преблаг и многомилостив. 
У

Прокимен, глас 4: 

Часна је пред Господом, * смрт преподобних Његових.*2 

Стих: Чиме ћу узвратити Господу * за све што ми је дао?*3 

 [Свештеник:]  И  да  се  удостојимо  слушања  светог  Јеванђеља, 
Господа Бога молимо. 

Премудрост! Смерно стојмо! 

Чујмо свето Јеванђеље. Мир свима! 

Читање светог Јеванђеља од Матеја (зач. 43).*4 Пазимо! 

ече  Господ  својим  ученицима:  [11,27]  Све  је  мени  предао  Отац 
мој, и нико не зна Сина до Отац; нити Оца ко зна до Сина, и 

ако Син хоће коме открити.  [28] Ходите мени сви који сте уморни и 
натоварени  и  ја  ћу  вас  одморити.  [29]  Узмите  јарам  мој  на  себе  и 
научите се од мене;  јер сам  ја кротак и смирен срцем, и наћи ћете 
покој душама својим. [30] Јер јарам је мој благ, и бреме је моје лако. 

Р

 
2* Пс. 115,6. 
3* Пс. 115,3. 
4* Мт. 11,27‐30 (зач. 43). 
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Слава  ...  Молитвама  преподобног  оца  нашег  Прохора, 
Милостиви, очисти мноштво сагрешења наших. 
И  сада  ... Молитвама  Богородице,  Милостиви,  очисти  мноштво 

сагрешења наших. 
Помилуј  нас  Боже  по  великој  милости  твојој,  и  по  обиљу 

милосрђа твога, очисти безакоње моје. 
Стихира, глас 6: 

олитвено појање сатворивши сада богоносном Оцу, приђите 
сви  да  припаднемо  к  часном  гробу  моштију  његових,  и  из 

дубине срца кличићи, овако му рецимо: угодниче Христов, оче наш 
Прохоре, не остави нас, чеда твоја, не презри наш мали славопој који 
ти приносимо из недостојних уста, већ прими мољење наше, јер нас 
невоље  велике  и  жалости  тешке  са  свих  страна  опколише,  много 
ожалостише  и  у  дубину  љутог  очајања,  због  мноштва  наших  злих 
дела,  бацише.  Ниспосли  нам  сада  с’  више  богату  помоћ  и  од 
напасти  нас  избави,  твојим  молитвама  к  Богу,  свеблажени  и 
дивљења достојни, Оче. 

М

[Јектенија:] Спаси Боже народ Твој ...*5 И возглас: 
Милошћу  и  [добротом  и]  човекољубљем  [јединородног  Сина 

Твога,  са  којим  си  благословен,  са  пресветим  и  благим  и 
животворним Твојим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин]. 

Песма 7. Ирмос: 
Идолу златном [премудри младићи не (по)служише, и у пламен 

сами уђоше, и богове њихове исмејаше, усред пламена закликташе, 
и ороси их Анђео; већ је услишена молитва уста ваших]. 

ошћењем  многим  и  молитвом  срдачном,  и  нестицањем 
иметка,  и  изворима  суза  украсио  си  твој  душевни  дом,  оче 

Прохоре. Срцезналац нађе  га и усели  се у њега, испунивши Цркву 
даровима Својим. 

П
обедио  си  вражија  безбројна  лукавства,  оче  Прохоре,  тесну 
стазу  си  без  спотицања  прошао,  и  подвигоположнику 

Господу твојему угодио си, од Њега венцем неувењивим увенчан си, 
и као светло уздарје извор чудеса стекао си.                                 Слава ... 

П
 

5* видети у „Служебнику“ на Јутрењу. 
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ожански гроб моштију твојих као древни рај облагоухава оне 
који  ти  притичу.  Више  од  свих  аромата  чула  и  срца  свих 

наслађујући, Преподобни, као пројава многих твојих умних дарова.  
Б

И сада ... (Богородичан): 

д  века Бог не нађе светију од  тебе,  умом и телом девствујуће. 
Зато зажеле доброту твоју и усели се у тебе, Дјево, примивши 

од пречисте крви твоје одушевљену плот, и са земнима поживе. 
О

Песма 8. Ирмос: 

[Онога који је] у пећ ужарену [сишао (к) Јеврејским младићима, и 
пламен  у  росу  претворио  –  Бога,  [о]певајте  дела  као  Господа,  и 
преузносите [Га] у све векове]. 

воме  надприродном  трпљењу  у  мртвом  телу,  ангелски 
зборови  задивише  се,  припремише  светло  Светих 

обиталишта, у која примише тебе са земље представљеног. 
Т

воје  тело  девствено  у  земљи  сакривено,  Прохоре, 
божанственим  даром  открива  чудеса  вернима  и  излива 

изворе свима који просе благодат твоју.    Благосиљамо ... [Тројичан]: 
Т

еч која је у Богу, и Духа божанског који од Оца исходи, речима 
моли, и нека се опева Бог свеопевани и Господ по природи.  Р

И сада ... (Богородичан): 

ао  што  рекоше,  златна  и  пречиста  твоја  уста  Богородице, 
величају  те  верно  сви  нараштаји,  јер  те  Бог  узвиси  и 

најчаснијом објави те хришћанима. 
 К

Песма 9. Ирмос: 

Беспочетног  Родитеља  Син,  Бог  и  Господ,  оваплотив(ши)  се  од 
Дјеве  нама  се  јави,  да  помрачене  просвет(л)и,  да  сабере  расејане. 
Зато свеопевану Богородицу величамо. 

воју  цркву  божанствену,  извором  чудеса  показа  Бог,  не  као 
негда Израиљцима Овчију бању,  јер,  не  један,  већ безбројно 

мноштво притичућих добија исцељење, преблажени Прохоре. 
Т
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ивота  нетрулежног  у  земљи  кротких  удостојио  си  се,  и 
гледаш  оно  што  гледају  ангели.  Уснувши  дуговременим 

сном, у гробу си се показао живим и непропадљивим, преблажени 
Прохоре.                                                                                                 Слава ... 

Ж
ама  који  речима  по  својој  моћи  усрдно  просимо  благодат 
твоју,  с’  више  је  даруј  за  сваку  добру  намеру,  прехвални, 

чудеса обилни изворе.                                          И сада ... (Богородичан): 
Н

и  си  лествица  небеска,  ти  си  златни  свећњак,  ти  си  сасуд  и 
трпеза.  Са  земље на  небеску ширину  узведи,  и  сијањем Сина 

твога  освети  ме.  Душе  моје  горчину  услади,  хлебом  божанственим 
насити ме и утврди моје срце, Чиста, да бих те славио до века. [Потом:]  

Т
остојно  је,  заиста,  блаженом  звати  Тебе,  Богородицу,  увек 
блажену  и  пренепорочну  и  матер  Бога  нашега.  Часнију  од 

херувима и славнију неупоредиво од серафима, Тебе што непорочно 
Бога – Реч роди, сушту Богородицу величамо. 

Д

Мала јектенија, после које [певамо на] глас 5: 

 песмама  чествујмо  Прохора,  земаљског  ангела  и  небеског 
житеља,  у  светлости  увек  предстојећег  са  ангелским  збором 

престолу Пресвете Тројице. 
У
д мојих многих и тешких грехова, немоћно је тело, немоћна и 
душа.  Зато  теби  прибегавам  молећи  се,  преблаги,  спаси  ме, 

јадног, који у овоме погибох. 
О

рзо прими молитве уста наших, плач и сузе недостојних слугу 
твојих и преблагог Бога непрестано за нас моли, блажени оче 

Прохоре, Божији угодниче. 
Б

ада  ти  сви  приљежно  песму  певамо,  свеблажени Прохоре  и 
кличемо:  од  невоља  нас  избави  и  помоћник  буди  нама  који 

твоју часну успомену славимо. 
С

ве  небеске  војске  ангела,  Претечо  Господњи,  апостолски 
саборе  и  чинови  свих  светих,  приљежно  се  непрестано  са 

Богородицом молите Преблагом Богу за нас. 
С
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Трисвето ... Оче наш ... возглас. Затим: 

Тропари, глас 6: 

омилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешници, немајући 
никаквог  оправдања,  приносимо  Теби  као  Владици  ову 

молитву: помилуј нас.                                                                        Слава ... 
П
осподе,  помилуј  нас,  јер  се  у  тебе  уздамо;  не  гневи  се  јако на 
нас,  нити  помињи  безакоња  наша,  но  и  сада  као  милостив 

погледај и избави нас од непријатеља наших: јер си ти Бог наш и ми 
народ Твој, сви смо дело руку Твојих, и име Твоје призивамо.  

Г
И сада ... (Богородичан): 

твори  нам  двери  милосрђа,  благословена  Богородице,  да  не 
пропаднемо ми који се у тебе надамо, но да се тобом избавимо 

од беда; јер си ти спасење рода хришћанскога. 
О

После тога, јектенија: 

Помилуј  нас  Боже,  по  великој  милости  твојој,  молимо  Ти  се 
услиши и помилуј. 

Још  се  молимо  за  милост,  мир,  здравље,  спсење,  напредак, 
опроштај, посету и заштиту слуге (или: слушкиње) Божије  ... (име), 
и да му (или: јој) се опрости сваки грех, вољни и невољни. 

Још  се  молимо  за  заштиту  свете  обитељи  ове,  да  сваки  град,  и 
земља,  буду  сачувани  од  глади,  земљотреса,  потопа,  огња,  мача, 
најезда туђинаца и међусобног рата, и да благи и човекољубиви Бог 
буде милостив и предусретљив, да одврати сваки гнев уперен на нас, 
и избави нас од блиске и паведне своје претње, и да нас помилује. 

Још се молимо да Господ услиши глас мољења нас грешних, и да 
нас помилује.                                                                                      [Возглас:] 

Услиши  нас,  Боже,  Спаситељу  наш,  надо  свих  крајева  земље  и 
оних  на  мору  далеко;  и  милостив,  милостив  буди,  Владико,  нама 
грешнима, и помилуј нас. Јер си милостив и човекољубив Бог и Теби 
славу узносимо: Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 



АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОМ [ОЦУ НАШЕМ]  
ПРОХОРУ ПЧИЊСКОМ, МИРОТОЧИВОМ.*1 

КОНДАК 1. 

здигнимо срца сви земнородни, да прославимо богодолично 
пустињске  тескобе  љубитеља  ватреног,  богооткривеног  и 
богоданог  мироточца  земље  наше;  пред  престолом 

Свевишњега молитвеника топлог, који све недостатке наше жртвом 
својом  очински  покрива,  вапијући  му  из  дубине  благодарне  душе 
своје:  Радуј  се,  благословене  пустиње  прекрасни  плоде,  оче  наш 
Прохоре! 

У
ИКОС 1. 

змољен  од  Бога  као  Крститељ,  био  си  оче;  јер  они  који 
немаху  пород,  плоднијим  се  показаше  у  трпљењу  и 
молитви.  И  овенча  Бог  њихове  молбе,  и  обогати  нас 

светлошћу великом, да му благодарно кличемо: Радуј  се, родитеља 
благочестивих богодани породе. Радуј  се, њиховог поста и молитве 
благословени плоде. Радуј се,  јер си их у чесној старости орадостио 
веома. Радуј се,  јер се као син разумни ниси оглушио о семе истине 
Божије, чувано у срцима родитеља твојих. Радуј се, јер си пламеним 
стремљењем ка Христу преосетљивост родитељску занемарио. Радуј 
се,  јер  си  страхом  Божијим  ограђен,  све  жеље  пусте  младости 
презрео. Радуј се, боготражитељу,  јер си све земно што обремењује 
са себе стресао и у пустињу пошао, са Давидом псалмопојећи: „Као 
што кошута тражи потоке, тако душа моја тражи тебе Боже“. Радуј 
се, благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

И

КОНДАК 2. 

идећи  како  те  Бог,  по  својој  бескрајној  премудрости  од 
младости  ране  одабира  да  сасуд  изабрани  и  богочежњиви 
будеш, житију твоме богоугодном с трепетом хвалу одајемо, 

и неми пред његовом величином, радосно Богу кличемо: Алилуја! 
                                          

В
 

1* преузето са сајта Манастира преп. Прохора Пчињског. Нисмо утврдили ауторство ни извор, могуће да је 
у  питању  напред  помињано  штампано  издање.  Поправили  смо  ситне  штампарске  грешке  и 
неједнобразност додавањем понеког зареза, и иза сваког : Радуј се. 

http://www.svprohor.org/
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ИКОС 2. 
охитавши  Извору  као  жедна  кошута,  малу  си  пештеру 
обрео, и тамо си тело своје као у гроб положио, да би се 
духом  ка  Богу  уздигао.  Зато  те  хвалимо  светлости  наша: 

Радуј  се,  целомудрија  љубитељу,  јер  си  у  девичанској  красоти  тело 
своје  за  Господа  сачувао.  Радуј  се,  богоискатељу,  јер  си  узажелео  да 
васцело  биће  своје  на  уздарје  Богу  предаш.  Радуј  се,  јер  си  старог 
човека  у  себи  кротио  боловима  уздржања  непрестано  одеван.  Радуј 
се, јер ватрена ревност твоја за богоугађање није остављала простор за 
малодушност.  Радуј  се,  јер  си  над  прохтевима  телесним  узликовао 
богоугодно у сузама тихујући. Радуј се, подвижниче трудољубиви, јер 
си се на камену стојећи борио стамено. Радуј се,  јер си нашаптавања 
кушача  благодатним  плодовима  богомислија  побеђивао.  Радуј  се, 
благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

П 

КОНДАК 3. 
ухом  Божјим  руковођен,  у  пределе  суве  пустиње 
Нагоричанске  настанио  си  се,  да  подвизавање  своје  тамо 
отпочнеш.  Пламен  љубави  жарке  брижљиво  у  срцу  своме 

чувајући, вапио си Укрепитељу твоме песму победну: Алилуја! 

Д
ИКОС 3. 

ридесет  година  провео  си  оче  у  Нагоричанском  крају 
сагоревајући  подвигом,  и  верност  Твоја  Богу  показа  се 
долична  оном  поверењу  које  ти  указа  Бог,  извевши  те  у 

сурову пустињу. Зато величајући смелост твоју хвалимо те: Радуј се, јер 
си  срце  своје  очистивши,  лепоту  творевине  очима  голубице 
сагледавао.  Радуј  се,  јер  си  је  обзорја  сваког  славословљем  будио  и 
потоцима  суза  росио.  Радуј  се,  јер  ти  је  она  милозвучним  црвкутом 
птица  и  раздавањем  светлости  нежно  узвраћала.  Радуј  се,  јер  си 
нетремице  над  природом  бдио,  док  је  она  видећи  да  се  кроз  тебе 
невиности рајској поново враћа од среће ликовала. Радуј  се,  јер  си  је 
пред  смирај  сунца  у  тихим  часовима  вечери,  молитвама  својим 
умивао. Радуј  се,  јер ни она није дужна остала,  дајући ти  за постељу 
земљу топлу, а за покривач небо жељено. Радуј се, јер си се са лакоћом 
као  птица  од  плодова  њених  хранио.  Радуј  се,  јер  си  пречисти  лик 
Спасов на сваком љиљану пољском, на свакој  травци видео. Радуј  се, 
благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

Т
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КОНДАК 4. 

ако  млад  по  годинама,  ти  си  се  показао  зрео  разумом, 
изабравши  узвишено  и  овоме  свету  страно  живљење. 
Просвећен Духом Светим ти си заволео оно што само човек 

кога се Бог дотакао разуме, и зато похитавши у пустињу клицао си 
Богу: Алилуја! 

И
ИКОС 4. 

тврђен у добру и на Бога ослоњен, древним оцима пустиње 
неподељено  си  следовао,  и  због  ватрене  послушности  своје 
од  њих  си  молитвену  помоћ  задобио.  Оче,  скромно 

величање наше услиши: Радуј се, древних пустињака подражаваоче. 
Радуј  се,  Јеванђелске  истине  следбениче.  Радуј  се,  храбри  војниче 
Христов.  Радуј  се,  јер  си  цичу  пустиње  загрејао  топлином  својих 
молитава. Радуј се, јер су ти се звери покоравале. Радуј се, јер су код 
тебе  заштиту  тражиле.  Радуј  се,  јер  си  ишчекивање  твари  да  се 
синови  Божји  по  благодати  јаве  испунио.  Радуј  се,  благословене 
пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

У

КОНДАК 5. 

адприродни подвиг подносећи, душу богомпосланог ловца 
страхом  си  испунио,  да  хтеде  од  тебе  побећи.  У  наручју 
своме детињом кротошћу срнино  срце натопио  си, и мир 

се Божји изли у срце Диогена. По откривењу свише објавио си да ће 
царем постати онај ко[ји] Богом поучен ускликну: Алилуја! 

Н
ИКОС 5. 

идимо чудесно промишљање Божје о нама оче, када Диоген 
не  налазећи  срну  пронађе  тебе;  јер  скривен  не  оста  овај 
предивни  цвет  пустиње,  чијим  се  миомиром  испуни 

пустиња и сав свет. Величајући кротку нарав твоју, у којој и рањена 
срна  налази  покој,  хвалимо  те:  Радуј  се,  благодаћу  осењени 
светилниче  Цркве.  Радуј  се,  пророче  Божјег  домостроја  спасења. 
Радуј  се,  јер  кроз  тебе  Диоген  обрете  спасење.  Радуј  се,  јер  си  га 
исправљао и кад те је он заборавио. Радуј се, јер си његов страдални 
живот осмислио. Радуј се, јер и наше животе усмераваш. Радуј се, јер 

В
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и нас неуморно исправљаш. Радуј се, трпељиви и брижни оче. Радуј 
се, благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

КОНДАК 6. 

ривио си се уз скут хаљине Господње, у Богу смирени оче, 
свагда се чилим показујући за творење свете воље Његове. 
Ангелу  небесном  послушан,  у  врлетну  пустињу  Козјачку 

похитао  си,  да  је  уздисајима  неизрецивим  освешташ,  радосно 
кличући: Алилуја! 

П
ИКОС 6. 

лад и жеђ за Богом била је неутољива, а тајна Љубљенога све 
милија  и  неисцрпнија.  Унутрашње  спокојство  задобивши 
пажљиви оче, радионица Божија си постао, тако да се утеха 

Божја на све крајеве земље распростирала. Чуј стрело чезнућа, чуј из 
кржљавих  срца  наших,  чуј  славопој  којим  те  величамо:  Радуј  се, 
благословени  плоде  пустиње.  Радуј  се,  цвете  непролазне  лепоте. 
Радуј  се,  вечно  блистајући  светиониче  Козјачке  горе.  Радуј  се, 
буктињо Духа и огњу утехе. Радуј се, јер си победио слабост природе 
људске. Радуј се, јер су се због тога и звери пред тобом нашле кротке. 
Радуј  се,  пријатељу  срна  и  орлова.  Радуј  се,  поверениче  благодати 
Божије.  Радуј  се,  благословене  пустиње  прекрасни  плоде,  оче  наш 
Прохоре! 

Г

КОНДАК 7. 

оучавајући  смерности духовној,  говорио  си будућем цару: 
Не заборави на старе хаљине своје и мене старца; учећи нас 
да  смирен  дух  сачувамо  и  када  нам  власт  припадне,  и  не 

заборавимо на пређашње своје сиромаштво. Бога који нас кроз тебе 
умудрује, зато величамо песмом: Алилуја! 

П
ИКОС 7. 

аквом  те  ватреном  љубављу  вођен  тражаше  Диоген  по 
Козјачкој  пустињи,  каквом  ватреношћу  духа  гораше  због 
тебе свети оче. Његовом благодарношћу говорећи хвалимо 

те:  Радуј  се,  јер  се  са  њиме  и  ми  обогатисмо.  Радуј  се,  оче  јужних 
народа,  бедеме  и  оградо  наша.  Радуј  се,  јер  си  био  и  остао међаш 
народа, онај што раздваја али и спаја. Радуј се,  јер си угаони камен 

К
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земље  Србске  који  непријатељске  војске  одбија.  Радуј  се,  темељу 
побожности  и  вере.  Радуј  се,  царева  укрепљење  и  благочестивих 
владара  потпоро.  Радуј  се,  војника  заступниче  и  снаго.  Радуј  се, 
благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

КОНДАК 8. 

о ти беше саветник свети оче? Ко друг и пријатељ? Чиме си 
се  тешио  и  чиме  грејао,  шездесет  година  под  каменом  у 
јами  живећи?  Онога  који  ти  је  био  друг  и  утеха,  који  је 

диван у светима својим, величамо песмом: Алилуја! 
К

ИКОС 8.  
ебопарни  орао  знамење  беше  јасно,  да  се  твоје  тело, 
сачувано благодаћу Божијом, налази на оном светом месту; 
а душа се као орао винула изнад овог света, нашавши себи 

гнездо у наручју Авраамовом. Стога те хвалимо оваквим усклицима: 
Радуј се, оче преподобни, јер си се Богу усиновио. Радуј се, јер си све 
свете  обрадовао.  Радуј  се,  јер  си  пећину  Козјачку  благоухањем 
испунио. Радуј се, жртво миомирисна, каду најдрагоценији. Радуј се, 
свећо  недогорива,  путовођо  недремљиви.  Радуј  се,  јер  призиваш 
залутале.  Радуј  се,  јер  окупљаш богољубиве. Радуј  се,  благословене 
пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

Н

КОНДАК 9. 

еличамо  твоју  храброст  и  трпљење,  поклањамо  се 
истрајности  твојој;  иако  обучен  у  немоћ  природе  људске, 
показао си свемоћ силе Христове, коме са љубављу кличемо: 

Алилуја! 
В

ИКОС 9. 

ело је твоје престало да буде жртвеник духа. Уснувши ту си 
се  за  нас  родио  и  постао  ризница  исцељења.  Стога 
поклањајући  се  мироточивим  моштима  твојим  хвалимо 

те: Радуј  се,  јер девет  векова  твоје  свете мошти миро точе. Радуј  се, 
јер  девет  векова  јужну  границу  чуваш.  Радуј  се,  карауло  духовна  и 
стражо  необорива.  Радуј  се,  угаони  камене  земље  српске.  Радуј  се, 
заштито  оних  који  се  за  отаџбину  боре.  Радуј  се,  храбрости 
мученикā и трпљење страдалникā. Радуј се, прибежиште напаћених. 

Т
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Радуј  се, покрове оних који  су  са  својих огњишта изгнани. Радуј  се, 
благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

КОНДАК 10. 

а овом светом месту си желео да почиваш оче преблажени. 
Када твоје свете мошти до Пчиње са Козјака спустише, оне 
као  приковане  за  земљу  овде  остадоше.  Благодат  би  дана 

овом месту, где тело твоје нађе себи покој. Зато Богу, који нам преко 
тебе чини милост, ускликнимо са љубављу: Алилуја! 

Н
ИКОС 10. 

идевши многа исцељења и чудно посредништво твоје за нас, 
ми  славимо  Бога  који  нам  је  даровао  таквог  помоћника,  и 
није  ускратио  милост  према  ништавности  нашој.  Стога 

свети угодниче Божји, прими од нас похвале ове: Радуј се, обитељи 
наше будни заштитниче. Радуј се, посредниче нашег спасење. Радуј 
се,  умиритељу  савести.  Радуј  се,  пучино  чудеса  и  небеских  видика. 
Радуј  се,  утешитељу свима који ти пристижу. Радуј  се,  јер пре него 
што  те  призовемо  ти  о  нама  промишљаш.  Радуј  се,  разрушитељу 
неправедних намера.  Радуј  се,  нежни учитељу и  строги ревнитељу. 
Радуј се, благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

В

КОНДАК 11. 

аистину  си  нам  помоћник  у  свакој  доброј  намери, 
преподобни  оче,  ваистину  исцелитељ и  потпора,  ваистину 
заступник пред Богом. Не лиши нас свога посредништва, да 

Господу припадне слава, коме од све душе кличемо: Алилија! 
В

ИКОС 11. 

и си нас окупио оче, ти и укрепи и изведи из ове долине 
плача.  Уздигни  наша  срца,  молитвама  твојим,  оснажи 
вољу  и  не  остави  нас,  да  би  ти  хвалу  узносили: Радуј  се, 

смерни  посредниче  наш  пред  Богом.  Радуј  се,  снаго  свих  наших 
напора.  Радуј  се,  родитељу  сиротана.  Радуј  се,  потпоро  монаштва. 
Радуј  се,  тихи  учитељу  смерности.  Радуј  се,  гласни  проповедниче 
истине.  Радуј  се,  сведочанство Живог Бога.  Радуј  се,  и  у  часу  смрти 
наш путовођо. Радуј се, благословене пустиње прекрасни плоде, оче 
наш Прохоре!  

Т
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КОНДАК 12. 

 бури  животној  ми  видимо  тебе,  преблажени  оче,  као 
ослонац  и  снагу.  У  немоћима  нашим,  ми  видимо  тебе  као 
видело  и  наду.  Теби  прибегавао,  тебе  молимо,  тобом 

похвалу  Пресветој  Тројици  приносимо,  узвишеном  песмом: 
Алилуја! 

ИКОС 12. 

ебе славимо оче,  јер у теби се дивно прослави Бог. Научи 
нас живети Богом, за Бога, у Богу. Научи нас заборављати 
себе, и љубити ближњег бар као самог себе. Пробуди наше 

успаване душе, и исцели неразумну нарав, да би те славили оваквим 
усклицима:  Радуј  се,  светли  изданку  рода  србскога.  Радуј  се, 
светиониче  на мору живота.  Радуј  се,  умиритељу  савести.  Радуј  се, 
чувару  стада  Христовог.  Радуј  се,  похвало  монаха  и  обрашче 
подвижника. Радуј се,  јер се у теби огледа Христос. Радуј се,  јер нам 
проходиш  пут  у  живот  вечни.  Радуј  се,  јер  се  тобом  ослобађамо 
греха.  Радуј  се,  измирење  браће  и  очување  јединства.  Радуј  се, 
благословене пустиње прекрасни плоде, оче наш Прохоре! 

КОНДАК 13. 

предивни  Христов  угодниче,  мироточиви  светитељу,  оче 
наш Прохоре, не одврати се од нас смирено те молимо, и у 
покајању  призивамо:  помажи  нас  уљем  милости  своје,  и 

удостој нас молитвама својим заједнице на небу, да са свима светима 
величамо Господа нашег песмом: Алилуја! 

 

 

У
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МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМ И БОГОНОСНОМ ОЦУ  
НАШЕМ ПРОХОРУ ПЧИЊСКОМ. 

реподобни оче наш Прохоре! Колико  смо пута падали на 
колена  пред  тобом  а  нисмо  били  искрени,  нисмо 
признавали  ни  себи  ни  теби  да  нисмо  како  треба,  нисмо 

принели  сузу  покајања  или  бар  реч  признања.  Колико  смо  пута 
падали на колена пред тобом а нисмо се кајали. Колико је дана било 
којима смо лагали Бога својим животом и нисмо ни зажалили због 
тога. Ти си ту а као да ниси, ми те животом својим удаљисмо. Али се 
ти не удаљи од нас по заслугама нашим, већ нам по изобиљу љубави 
своје дођи у помоћ.  

Ти си мост у Царство Небеско, дођи и преведи нас преко бездана 
света  овог.  Ти  си  двер  у  вечну  радост,  дођи  и  изведи  нас  из  ове 
долине плача. О Велики украсе Цркве Христове, моле те слуге твоје: 
не остави децу своју, већ свагда буди са нама, и не посрами надање 
наше.  Умоли  Господа  да  истрајемо  на  овом  путу,  којим  су  ходили 
оци наши следујући Христу.  

О,  дај  нам  те  силе  и  снаге  да  му  припаднемо  целим  својим 
животом,  да живимо за Њега и умиремо за Њега.  Јер  је Он  једина 
права  радост,  коме  нека  је  слава  са  Оцем  и  Духом  Светим,  сада  и 
увек и у векове векова. Амин. 

 

 

П



 

ЖИТИЈЕ ПРЕПОДОБНОГ ОЦА НАШЕГ ПРОХОРА ПЧИЊСКОГ,  
МИРОТОЧИВОГ ЧУДОТВОРЦА.*2 

реподобни  отац  наш  Прохор,  подвизавајући  се  подвигом 
добрим  у  Нагоричанској  и  Козјачкој  пустињи,  би  јављен  свету 
као  светило  за  царовања  благочестивог  цара  Диогена,  који  је 

царовао од 1067. до 1071. године. Родитељи светога Прохора Јован и Ана 
побожно  живљаху  у  селу  Овчепољског  краја  Скопске  области.  Беху  то 
људи тужни,  јер не имађаху деце. Горећи од жеље за децом, они усрдно 
узношаху  топле  молитве  Богу  и  многе  милостиње  даваху  сиротињи  и 
црквама. И Господ погледа на њихове молитве и милостиње, и дарова им 
утеху и велику радост: Ана заче у старости и роди сина, који на крштењу 
доби  име  Прохор.  А  када  Прохор  напуни  осам  година  родитељи  га 
дадоше  да  учи  књигу.  Просвећиван  Духом  Божјим,  Прохор  веома 
напредоваше  у  учењу,  и  тиме  много  радоваше  своје  благочестиве 
родитеље. 

Када  Прохор  изучи  књижну  мудрост  боље  од  својих  вршњака  и 
постаде пунолетан, родитељи намислише да ожене свога сина јединца, да 
би  добили  наследнике.  Али  преподобни  не  хте  да  себе  окива  оковима 
светским,  јер му  се  душа  отимаше  к  небу  и  срце његово љубљаше  Бога 
изнад  свих  красота  света  и  земаљских  чари.  Горећи пламеном љубављу 
према Господу, он жуђаше да My даноноћно служи умом и срцем, духом 
и телом. Зато је волео цркву и њена богослужења, и сваки дан одлазио у 
њу  на  молитву.  To  беше  најслађа  храна  његовој  побожној  души. 
Слушајући речи  Господа Христа  у  Еванђељу:  Који љуби  оца или матер 
већма него мене, није мене достојан; и који ме љуби, нека узме крст свој, и 
иде за мном, – Прохор се, укрепљаван и озараван Духом Божјим, реши да 
остави  свет  и  све  красоте  света,  и  да  се  сав  посвети  Богу. Изишавши из 
цркве,  где  слушаше  ове  речи  Господње,  он  све  своје  имање  раздаде 
сиромасима,  и  отиде  у пустињу,  певајући  заједно  с  пророком Давидом: 
Жедна  је  душа  моја  Бога,  Бога  живога.  Као што  кошута  тражи  потоке, 
тако душа моја тражи тебе, Боже! (Пс. 41,2 и 1). 

Дошавши  у  пустињу  Нагоричанску  што  је  у  Жеглиговском  крају, 
Прохор  нађе  у њој малу пештеру и  покрај ње мали извор  воде,  и  ту  се 
настани.  И  стаде  се  подвизавати  подвигом  дивним  и  спасоносним, 
имајући увек пред очима душе Бога Творца и Спаситеља. Храна му беше 
биље и трава. Па и то узимаше само једанпут у три дана. Молитвом пак 

                                           
2* узето из „Житија светих“ за месец октобар преп. Јустина (Поповића), стр. 407‐412. 

П
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свагда храњаше душу своју. Живећи на такав начин, преподобни проведе 
у  пустињи  тридесет  две  године,  и  за  то  време  не  виде  лица  човечија. А 
дружаше се са зверовима који му понекад долажаху. 

По промислу Божјем догоди се ово: Диоген, који је имао постати цар, 
дође  у  лов  у  пустињу,  где  се  преподобни  подвизавао.  И  он  угледавши 
једну  срну  стаде  је  гонити.  Срна  бежећи  дотрча  пећини  преподобнога, 
који  ју  је  често  хранио.  Видећи  срну  силно  уплашену,  преподобни  је 
упита:  Зашто  тако  бежиш?  –  Утом  пристиже  и  Диоген,  па  угледавши 
косматог  старца,  обученог  у  подерану  хаљину,  он  се  силно  препаде  па 
удари натраг и наже бежати. А свети пустињак, провидевши духом да ће 
Диоген ускоро постати цар, стаде га звати, говорећи: Диогене, врати се! не 
бој се! стани! та и ја сам човек. – Чувши ове речи преподобнога, Диоген се 
врати, и са страхом паде пред ноге чуднога старца тражећи благослов од 
њега.  Свети  старац  га  благослови  и  пророчки  му  рече:  Диогене,  иди 
одмах  у  Цариград,  јер  ће  те  Бог  уздићи  на  царски  престо.  А  тада  не 
заборави мене. Те пак хаљине што су на теби, остави у нарочитој одаји, и 
чешће навраћај да их видиш, опомињући се и мене старца који живи у 
овој пустињи. 

Диоген послуша старца и одмах отпутова у Цариград. И пророчанство 
светога старца се испуни: кроз неко време Диоген постаде цар. И поступи 
по  налогу  светог  пустињака:  своје  пређашње  хаљине  остави  у  нарочитој 
одаји.  Али  убрзо  заборави  на  њих.  Тридесет  година  после  тога 
преподобни  Прохор  се  јави  Диогену  у  сну  и  рече  му:  Зашто,  Диогене, 
заборави  своје  пређашње  хаљине  и  мене  старца?  Постарај  се  да  ми 
подигнеш макар мали храм. 

Пробудивши  се,  цара  обузе  страх,  и  оде  одмах  да  види  своје  старе 
хаљине; и опомену се свега што му рече преподобни старац. И желећи да 
испуни жељу преподобнога, цар крену у пустињу, у којој беше пронашао 
светог  подвижника  гонећи  срну.  Дошавши  у  Жеглиговски  крај,  цар  не 
могаде пронаћи светога старца. Јер пре тога, по промислу Божјем, старац 
пређе  у  планину  Козјак.  A  то  би  овако:  Анђео  Господњи  јави  се 
преподобном  Прохору  и  рече  му:  Бежи  одавде  дубоко  у  пустињу,  и 
настани се у Козјаку. 

Свети  Прохор  послуша  глас  анђела  Господњег,  и  дошавши  у  Козјак 
обрете  малу  пећину  и  настани  се  у  њој.  И  ту  живљаше  још  тридесет 
година,  подвизавајући  се  постом  и  молитвама,  и  угађајући  Богу 
испуњавањем  светих  заповести Његових.  Таквим  богоугодним животом 
он  стече  велики  дар  пророштва  и  чудотворства.  И  тада,  већ  у  дубокој 
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старости, јави се у сну цару Диогену. И цар путујући нађе место подвига 
угодника  Божјег,  и  ту  му  у  Нагоричану  подиже  храм.  Али  цар  много 
туговаше што не зна где почивају његове мошти. Зато се усрдно мољаше 
светоме Прохору, да му открије своје мошти. И свети Прохор му се јави у 
сну и рече му да његове мошти тражи у Козјачкој пустињи. И цар посла 
много  војника  да  траже  светитељеве  мошти.  И  тражаху  их  много  дана, 
али им труд би узалуд. А старац један, стојећи на врху Козјака, одакле се 
могао видети сав Козјак уздуж и попреко, угледа белога орла где се вије 
изнад пећине у којој беху свете мошти светог пустињака Прохора. Тамо се 
упутише са царем Диогеном сви који трагаху за моштима преподобнога, 
и  нађоше  у  пећини  светитељеве  мошти  нетљене.  Цар  и  сви  са  њима 
падоше  ничице  пред  светим  моштима,  па  их  са  великим 
страхопоштовањем и побожношћу узеше и понесоше уз појање црквених 
песама, пређоше реку Пчињу и дођоше у новоподигнути Нагоричански 
храм,  који  беше  далеко  од пећине  у  којој  су  пронађене  свете мошти.  А 
када сутрадан дођоше у храм, не нађоше у њему свете мошти, које се саме 
беху вратиле у своју пећину. Но они их поново донесоше, а оне се поново 
вратише. Тако би три пута. Тада цар одлучи да светитеља однесе са собом 
у  Цариград:  и  натоварише  свето  тело  на  мазгу.  Али  мазга  се  не  хте 
макнути с места. Цар виде у томе жељу светога оца Прохора, и он нареди 
те се подиже нова црква на реци Пчињи, и у њој досада нетљено почивају 
свете и чудотворне мошти, из којих тече свето и целебно миро.*3 

Новоподигнута црква би освећена у присуству цара и много народа; а 
уз цркву и манастир. Цар узе леву руку светитељеву и однесе са собом у 
Цариград,  а  остало  цело  тело  остави  у  новој  обитељи,  које  непрекидно 
точи  из  себе  целебно  миро  на  утеху,  помоћ  и  исцељење  свима  који  са 
вером  и  љубављу  приступају  светом  угоднику  Божјем,  преподобном  и 
богоносном  оцу  нашем  Прохору  Пчињском,*4  чијим  молитвама  нека  и 
нас Господ помилује и спасе. 

 
 

                                           
3* To  je данашњи манастир светог Прохора Пчињског:  свете мошти светог богоугодника почивају с десне 
стране светог олтара, и точе свето миро; и данас бивају еванђелска чудеса од ових светих моштију. 
4* Свети Прохор се подвизавао у једанаестом столећу. – To je данас једини мироточац у земљи Српској. 
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