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Мцcа декeмвріа, въ lа-й дeнь.*1 

[Мцcа ґпрjлліа, въ l-й дeнь.]*2 

Tдaніе прaздника ржcтвA хrт0ва: 

и3 Пaмzть и4же во с™hхъ nц7A нaшегw досіfez 
[вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw. 

[Творeніе зорaстово и3 лaзарево.] 

На мaлэй вечeрни. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, на д7, глaсъ є7. 
[Творeніе лaзарево]. 

Поd: Рaдуйсz: 

aдуйсz, ґрхіерeе хrт0въ досіfeе, * показaлбосz є3си2 пaстырь д0брый * 
д¦0вному стaду дрeвніz є3пcкпіи нjшскіz: * во врeмz брaни пребhвъ 

съ людьми2 б9іими новоизбрaнными, * и3 бGомyдрw наставлsz и5хъ д¦0мъ 
с™hмъ. 

aдуйсz, и3сповёдниче хrт0въ досіfeе, * њ и4мени бо гDа хrтA 
кр0ткw претерпёлъ є3си2 гонeніе: * и3 сегw2 рaди воспріsлъ є3си2 

вэнeцъ слaвы * ћкоже и3 мн0зи слaвніи мyчєницы. 

aдуйсz, ґрхіпaстырю ди1вный досіfeе, * цRковь бо зaгребскаz, є3sже 
пeрвый митрополjтъ бhлъ є3си2, * ўтверждeннаz твои1ми 

страдaньми, * чи1стое приношeніе послA бGу во њб8‰тіz, * с™yю дyшу 
твою2. 

                                           
1* дан Уснућа светитељева. 
2* дан Преноса (Откривања и пресвлачења) његових св. моштију. 
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МЕСЕЦА ДЕЦЕМБРА, У 31. ДАН. 

[МЕСЕЦА АПРИЛА, У 3О. ДАН.] 

ОДАНИЈЕ ПРАЗНИКА РОЂЕЊА ХРИСТОВА; 

И (С)ПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ ДОСИТЕЈА (ВАСИЋА) 

ИСПОВЕДНИКА, МИТРОПОЛИТА ЗАГРЕБАЧКОГ. 

[Творење Зорастово и Лазарево.]*3 

НА МАЛОМ ВЕЧЕРЊУ. 

На Господе, завапих ... стихире, на 4, глас 5. 

[Творење Лазарево]. 

Подобан: Радуј се ... 

адуј се, архијереју Христов Доситеје, * јер си се показао пастир 

добри * духовном стаду древне епископије Нишке; * у време 

рата остав(ши) са народом Божјим новоизабраним, * и богомудро га 

водећ(и) Духом Светим. 

адуј се, исповедниче Христов Доситеје, * јер си за име Господа 

Христа кротко претрпео гоњење; * и због тога (си) примио 

венац славе * као и многи славни мученици. 

адуј се, архипастиру дивни Доситеје, * јер Црква Загребачка, 

чији си први митрополит био, * утврђена твојим страдањима, 

* чисти принос посла Богу у наручје, * свету душу твоју. 

                                           
3* свој део службе Зор. А. Ст. је саставио паралено на цсл. и србском језику крајем 2017. и током 

2018.г.; а у другој половини 2018. г. је допуњена стихирама које је саставио Лазар Љубић 

(пишући Акатист светитељу) на србском језику и њиховим преводом на цсл., крајем године је 

поново прегледана и финално редигована. 
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~ 3 ~   Мцcа декeмвріа, въ lа-й [ґпрjлліа, въ l-й] дeнь 

 

 

aдуйсz, с™hй џ§е досіfeе, * слaвнаz tрaсле грaда бэлгрaда * и3 
покрови1телю nби1тели введeнійскіz: * и3сцэли1телю съ вёрою 

покланsющихсz * твои6мъ многоболёзнєннымъ и3 њсщ7є1ннымъ мощeмъ.  

Слaва, глaсъ ѕ7: 

rтA, любвE рaди преизoби1льныz, * смирeннw р0ждшагосz t дв7ы 
чcтёйшіz, * по всeй вселeннэй свидёніе твоE пронесeсz, 

сщ7енноисповёдниче досіfeе, * словесы6 бGод¦новeнными и3 дBлы млcрдіz, * 
мн0гими труды6 њ пaствэ твоeй, * и3 страдaньми њ и4стинэ трbчнэй, * 
±же њсвэти1ша дэлA тво‰ бGоугHднаz, * и3 чcтымъ ўм0мъ зрёніz 
спод0биша [тS] слaвы б9іz, * въ нeйже находsсz * не забyди нaсъ 
почитaющихъ и3 слaвzщихъ тS.                      И# нhнэ, прaздника. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ д7. 
[Творeніе лaзарево]: 

aдовашесz с™и1тель хrт0въ досіfeй страдaньми * ±же д0блественнэ 
претерпЁ њ цRкви б9іей є4йже предстоsше, * въ нeйже tкровeнно 

бhсть тaинство t вэкHвъ, * и3сполнeніе бжcтвA хrт0ва и3 блгdти д¦а, * 
сп7сeніе и3 њб9eніе. 

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2, [гDи,] њблекyтсz въ прaвду: * и3 прпdбніи твои2, 
возрaдуютсz. 

блeкъ ри1зу цrкагw сщ7eнства, * дост0йне по и4мени и3 призвaніи, 
досіfeе новоzвлeнне, * ю4же є3ђльски всегдA носи1лъ є3си2, * во 

грaжданъ нбcныхъ вписaлсz є3си2, * въ цrтвіе пaстырz и3 ѓгнца хrтA, * њ 
всёхъ нaсъ при1снw молsсz. 

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2. 

rтY вёренъ до смeрти свидётель бhлъ є3си2, * пребlжeнне досіfeе, 
с™и1телю, * взeмъ кrтъ св0й стrтотeрпный * и3 бlгjй kрeмъ 

бlгочcтіz, * мёрило бGочlвёка њбрёлъ є3си2, * по нeмъ потщaвсz, * 
бlгодэsньми служи1лъ є3си2 * и3 страдaньми њ и4стиннэ: * въ рaдость гDнz 
цrтвіz вшeдъ, * наслаждaешисz бжcтвA непрестaннw.       Слaва, глaсъ ѕ7: 
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С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 4 ~ 

 

 

адуј се, свети оче Доситеје, * славни изданче града Београда * и 

заштитниче обитељи Ваведењске; * исцелитељу оних који се с 

вером поклањају * твојим многонамученим и освештаним моштима.  

Слава ... глас 6: 

риста, љубави ради преизобилне, * смерно Рођенога од Дјеве 

Најчистије, * по свој васељени сведочење твоје пронесе се, 

свештеноисповедниче Доситеје, * речима богонадахнутим и делима 

милосрђа, * многим трудовима за паству своју, * и страдањима за 

Истину Тројичну, * која осветлише дела твоја богоугодна, * и чистим 

умом гледања удостојише [те] славе Божје, * у којој налазећ(и) се, * 

не заборави нас који те поштујемо и славимо.  

И сада ... Празника. 

На Стиховње: стихире, глас 4. 

[Творење Лазарево]: 

адоваше се светитељ Христов Доситеј страдањима * која 

храбро претрпе за Цркву Божју којом предстојаше, * у којој 

откривена би тајна од векова, * пуноћа Божанства Христова и 

благодати Духа, * спасење и обожење. 

Стих: Свештеници Твоји, [Господе,] обућиће се у правду; * и 

преподобни Твоји, обрадоваће се.*4 

букавши ризу царскога свештенства, * достојни по имену и 

призвању, Доситеје новојављени, * јеванђелски си је свагда 

носио, * у грађане небеске уписао се јеси, * у Царство Пастира и 

Јагњета Христа, * за све нас се увек молећ(и). 

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*5 

ристу веран до смрти био си сведок, * преблажени Доситеје 

светитељу, * узев крст свој мукотрпни * и благи јарам 

благочешћа, * мерило си Богочовека нашао, * за Њим похитавши, * 

добрим делима служио јеси * и страдањима за Истину; * у радост 

Господњег Царства ушавши, * наслађујеш се Божанством 

непрестано.                                                                               Слава ... глас 6: 

                                           
4* Пс. 131,9. 
5* Пс. 115,6. 
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~ 5 ~   Месеца децeмбра, у 31 [априла, у 30]. дан 
 

 

нeсь блистaетъ добр0та цRкве хrт0вы, * днeсь величaетсz слaва 
цRкве сeрбскіz, * веселsтсz нб7сA, съ ни1миже и3 землS: * и3 

предстоsтелю трапeзы хrт0вы, * служи1телю преyмныхъ т†инъ, * досіfeю, 
їерaрху хrт0ву, * вкyпэ гр0мнw взывaютъ: * рaдуйсz, њблечeнный во 
блгdть ґрхіерeйства, * съ высоты2 д¦омъ с™hмъ низпослaнную: * твоeю 
добродётелію ўкраси1лъ ю5 є3си2, * и3 страдaніемъ њ хrтЁ кр0вію њмhлъ ю5 
є3си2: * нhнэ чcтымъ ўм0мъ предстоS, * ћкw ґрхіерeй є3щE моли1сz њ 
чaдэхъ свои1хъ, * џ§е нaшъ бGомyдре.                 И# нhнэ, прaздника. 

Тропaрь, глaсъ }. [Творeніе зорaстово.] 
Поd: Ћкw начaтки є3стествA: 

рхіерeйства помaзаніемъ свэтозaренъ, * и3 и3сповёдничества вэнцeмъ 
преуд0бренъ, * џ§е досіfeе, преwсщ7eнне: * со дерзновeніемъ предстоS 

бGомLнцу хrтY * въ ли1цэхъ с™hхъ їерaрхwвъ и3 стrтотeрпцєвъ: * съ 
ни1миже вhну моли1сz њ нaсъ * творsщихъ свётлую пaмzть твою2. 

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. 

На вели1цэй вечeрни. 

Поeмъ Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. 

На ГDи, воз€вaхъ: стіхи 6ры, на ‹:  
д7 прaздника [t минeи], G лaзарєвы и3 G зорaстwвы. 

Стіхи 6ры, глaсъ є7 [Лaзарєвы]. 
Поd: Рaдуйсz: 

aдуйсz, вэнцен0сче б9ій, * досіfeе добропобёдный, * за мнHгіz бо 
и3 безчи1слєнныz ўши1бы и3 ћзвы, * терз†ніz брады2 и3 власы2, * 

гемaтwмы и3 врє1ды * пріsлъ є3си2 мздY t подвигопол0жника ї}са, * 
вэнeцъ нетлённый. 

aдуйсz, с™и1телю б9ій, * досіfeе многострадaльный, * ѓще бо и3 
болёзнуzй и3 немощствyzй тёломъ, * дyхомъ не ўнывaлъ є3си2: * 

тог0 бо ўкрэплsлъ є3си2 страдaніемъ за гDа ї}са, * є3ди1нагw и3 и4стиннагw 
бGа, * прослaвльшагw тS со всёми с™hми. 
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Св. оца нaшег Доситеја [Васића] исповедника, митрополита Зaгребачког.  ~ 6 ~ 

 

 

анас блиста лепота Цркве Христове, * данас се велича слава 

Цркве Српске, * веселе се небеса, а са њима и земља; * и 

предстојатељу Трпезе Христове, * служитељу Надразумних Тајни, * 

Доситеју, јерарху Христовом, * заједно громко узвикују: * радуј се, 

обучени у благодат архијерејства, * са висине Духом Светим 

ниспослату; * својом добродетељи си је украсио, * и страдањем за 

Христа крвљу (си је) умио; * сада чистим умом предстојећ(и), * као 

архијереј још се моли за чеда своја, * оче наш богомудри.  

И сада ... Празника. 

Тропар, глас 8. [Творење Зорастово]. 

Подобан: Као првине природе ...*6 

рхијерејства помазањем светлозарaн, * и исповедништва 

венцем преулепшан, * оче Доситеје, преосвештени; * са 

смелошћу стојећ(и) пред Богомладенцем Христом * у зборовима 

светих јерараха и мукотрпитеља; * с њима једнако се моли за нас * 

који творимо светли (с)помен твој. 

Слава ... и сада ... Празника. 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

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

На Господе, завапих ... стихире, на 10: 

4 Празника [из Минеја], 3 Лазареве, и 3 Зорастове. 

Стихире, глас 5 [Лазареве]. 

Подобан: Радуј се ... 

адуј се, венценошче Божији, * Доситеје добропобедни, * јер си 

за многе и безбројне ударце и ране, * чупања браде и косе, * 

отоке и модрице * примио награду од Подвигоположника Исуса, * 

венац непропадљиви. 

адуј се, светитељу Божији, * Доситеје многострадални, * јер, 

иако бол(ест)ан и немоћан телом, * духом ниси клонуо; * јер си 

га укрепљивао страдањем за Господа Исуса, * Јединог и Истинитог 

Бога, * Који те прослави са свима светима. 

                                           
6* састављен 23. децембра 2018. г. на цсл., преведен на србски, и накнадно додат у службу. 
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~ 7 ~   Мцcа декeмвріа, въ lа-й [ґпрjлліа, въ l-й] дeнь 

 

aдуйсz, стrтотeрпче б9ій, * досіfeе бGовэнчaнный, * до концa бо 
претерпёлъ є3си2, * и3 вёренъ гDу пребhлъ є3си2: * и3знeсъ кrтъ 

страдaніz твоегw2, * съ ни1мъ  на голг0fу возшeлъ є3си2, * томY нhнэ въ 
слaвэ предстоS * моли1сz њ нaсъ пaмzть ти2 совершaющихъ. 

И$ны стіхи6ры, глaсъ ѕ7. [Зорaстwвы]. 
Поd: ВсE tл0жше:  

п cлwвъ с™hхъ преeмниче дост0йный, * прaвыz вёры и3сповёдниче 
д0блественный, * с™и1телю досіfeе, бGовэнчaнный: * житіE своE на 

земли2 бGоуг0днw пожи1лъ є3си2, * и3 течeніе своE вои1стинну бlгополyчнw 
соверши1лъ є3си2, * kвлszсz путев0ждь стaда хrт0ва бlгоразyмный, * и3 
nргaнъ д¦а с™aгw бlгострyнный: * и4мже богaтнw преисп0лненный, * и3 
нaмъ моли2 дарHвъ є3гw2, * и3 вeліz млcти душaмъ нaшымъ. 

ерaрхwвъ сeрбскихъ свэти1льниче пресвётлый, * правослaвіz поб0рниче 
непобёдный, * џ§е досіfeе, стrтотeрпный: * ґрхіерeйство своE 

непостhднw сохрани1лъ є3си2, * и3 њѕлоблє1ніz ѕBльнаz мyжески претерпёлъ 
є3си2: * kвлszсz ґдамaнта твердёйшій, * прещeньми ѕлослaвныхъ 
неколeблемый: * и5мже терпэли1внw њдолёвый, * и3 нaмъ моли2 
бlгостоsніz въ вёрэ, * и3 вeліz млcти душaмъ нaшымъ. 

т0лпе цRкве свэтови1дный, * на земли2 премdростію ўтверждeнный, * 
и3 до нб7сE бGовозрастaніемъ досzзaющій: * хrт0во є3ђліе страдaніемъ 

свои1мъ посвидётельствовалъ є3си2, * и3 трудA во њбращeніи tпaдшихъ не 
пожалёлъ є3си2: * kвлszсz ґп cлwмъ є3динонрaвенъ, * и3 просвэти1телємъ 
равностоsтеленъ: * съ ни1миже хrтY во слaвэ спредстоS, * вэнeчниче 
досіfeе, достоцrтвенный, * и3 нaмъ моли2 є3ђльскагw жи1тельствованіz, * и3 
вeліz млcти душaмъ нaшымъ.       

Слaва, глaсъ є7 [С™оввдeнійскаz]: 
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С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 8 ~ 

 

адуј се, мукотрпитељу Божији, * Доситеје Боговенчани, * јер си 

до краја претрпео,*7 * и веран (си) Господу остао;*8 * изневши 

крст страдања свога, * са Њиме си на Голготу узишао; * пред Њим 

сада у слави стојећ(и) * моли се за нас који ти (с)помен вршимо. 

Друге стихире, глас 6. [Зорастове]. 

Подобан: Све одложив(ши) ...  

постола светих прејемниче достојни, * праве вере исповедниче 

јуначни, * светитељу Доситеје, Боговенчани; * живот си свој на 

земљи богоугодно поживео, * и трку своју (си) уистину 

добродобитно свршио; * показујућ(и) се путовођа стада Христова 

благоразумни, * и инструмент Духа Светога благоструни; * Њиме 

богат(н)о преиспуњени, * и нама моли дарова Његових, * и велике 

милости душама нашим. 

ерараха Србских светилниче пресветли, * Православља 

поборниче непобедни, * оче Доситеје, мукотрпни; * 

архијерејство си своје непостидно сачувао, * и злостављања (си) 

жестока мушки претрпео; * показујућ(и) се од дијаманта чвршћи, * 

претњама кривоверних непоколебан; * њима трп(е)љиво 

одолев(ши), * и нама моли доброг стајања у вери, * и велике милости 

душама нашим. 

тубе Цркве светловидни, * на земљи Премудрошћу утврђени, 

* и до неб(ес)а Богоузрастањем досезајућ(и); * Христово си 

Јеванђеље страдањем својим посведочио, * и труда у обраћању 

отпалих ниси пожалио; * показујућ(и) се апостолима истонараван, * 

и просветитељима равностојан; * с њима пред Христом у слави 

[заједно] стојећ(и), * венчаниче Доситеје, Царства достојни, * и нама 

моли Јеванђелског живо(то)вања, * и велике милости душама 

нашим. 

Слава ... глас 5 [Свето-Ваведењска]: 

                                           
7* Мт. 10,22; 24,13; Мк. 13,13. 
8* ср. Откр. 2,10. 
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~ 9 ~   Месеца децeмбра, у 31 [априла, у 30]. дан 
 

 

aдуйсz, nби1тели с™овведeнійскаz, сёнzч[е]скаz, * въ бэлгрaдскихъ 
слaвнэйшаz, * въ себЁ сокр0вище многоцённое и3мyщи, * ківHтъ 

с™hхъ мощeй с™и1телz досіfeа, * достохвaльнагw и3сповёдника, 
митрополjта зaгребскагw: * и4же под8sвъ жестHка њѕлоблє1ніz, * 
заключє1ніz и3 прогонє1ніz, * мyжески и3знесE кrтъ страдaніz своегw2, * и3 въ 
тебЁ њбрёте вёчное пок0ище: * къ немyже и3 мы2 нhнэ с™олю1бнw 
притекaюще, * и3 прaзднество бGомLнца хrтA tдaюще: * всесщ7eнную 
пaмzть н0вагw хrт0ва стrтотeрпца совершaемъ, * и3 тогw2 бGопріsтными 
мlтвами * подъ кр0въ бGом™ре прибэгaемъ.          

И# нhнэ, прaздника. 

Вх0дъ. Свёте ти1хій: 

Прокjменъ днE [и3ли2 прaздника], 
и3 три2 чтє1ніz [є3ди1но прaздника и3 двA с™и1телz]. 

На літjи: стіхи6ры прaздника:  

Глaсъ № [самоглaсна, їwaнна монaха]: 

б7о и3 землS днeсь прbр0чески да возвеселsтсz, * ѓгGли и3 чlвёцы 
д¦0внw да торжествyютъ, * ћкw бGъ во пл0ти kви1сz, * сyщымъ 

во тьмЁ и3 сёни сэдsщымъ, * рождeйсz t дв7ы: * вертeпъ и3 ћсли 
пріsша того2, * пaстыріе чyдо проповёдуютъ, * волсви2 t востHкъ въ 
виfлеeмъ дaры прин0сzтъ: * мh же хвалY недост0йными ўстнaми, * 
ѓгGльски томY принесeмъ: * слaва въ вhшнихъ бGу, * и3 на земли2 ми1ръ: * 
пріи1де бо чazніе kзhкwвъ, * пришeдъ сп7сE нaсъ t раб0ты врaжіz.  

Глaсъ в7 [Лaзарева]: 

ц7ъ бlговоли2 и3 сл0во пл0ть бhсть, * превёчнw t nц7A рождeнный 
сн7ъ днeсь чlвёкъ бывaетъ, * tпaдшее є3стество2 [вос]пріeмлетъ 

млcтивнw, * во є4же нaмъ безсмeртное воспріsти, * сн7ъ б9ій днeсь сн7ъ 
дв7ы бывaетъ: * таков0е смотрeніе њ нaмъ свидётельствуz * ўсты6 и3 
дBлы свои1ми * с™и1тель хrт0въ досіfeй * њ хrтЁ в0льнэ пострадA. 
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Св. оца нaшег Доситеја [Васића] исповедника, митрополита Зaгребачког.  ~ 10 ~ 

 

 

адуј се, обитељи Свето-ваведењска, Сењачка, * међу 

Београдским најславнија, * у себи ризницу многоцену 

имајућ(и), * кивот светих моштију светитељâ Доситеја, * достојног 

хвале исповедника, митрополита Загребачког; * који поднев(ши) 

жестока злостављања, * затварања и прогнања, * мушки изнесе крст 

страдања свога, * и у теби нађе вечно покојиште; * (к) њему и ми сада 

светољубно притичућ(и), * и празник Богомладенца Христа 

одајућ(и); * свесвештени (с)помен новог Христова мукотрпитеља 

свршавамо, * и његовим Богоприм(ље)ним молитвама * под кров 

Богоматере прибегавамо.                                              

И сада ... Празника. 

Вход. Светлости тиха ... 

Прокимен дана [или Празника], 

и 3 читања [1 Празника и 2 светитеља]. 

На Литији: стихире Празника:  

Глас 1 [самогласна, Јована монаха]: 

ебо и земља данас, према пророштву, да се развеселе;*9 * 

анђели и људи духовно да торжествују, * јер се Бог у телу јави, 

* онима који у тами и сен(к)и седе, * родив(ши) се од Дјеве; * пећина 

и јасле Га примише, *  пастири чудо проповедају, * мудраци са 

истока у Витлејем дар(ов)е доносе; * а ми, хвалу недостојним уснама, 

* анђелски (Ње)му приносимо: * Слава на висинама Богу, * и на 

земљи мир; * јер дође Онај кога (о)чек(ив)аху незнабожци,*10 * 

дошав(ши) спасе нас од робовања врагу.*11 

Глас 2 [Лазарева]: 

тац благоволи и Логос тело поста(де), * пре(д)вечно од Оца 

рођени Син данас човек постаје, * отпалу природу прима 

милостиво, * да бисмо ми бесмртно(ст) задобили, * Син Божји данас 

Син Дјеве постаје; * овакав Домострој за нас сведочећ(и) * устима и 

делима својим * светитељ Христов Доситеј * за Христа вољно 

пострада. 

                                           
9* Пс. 95,11. 
10* 1. Мојс. 49,10. 
11* преведено са цсл. 18. децембра 2018. г.  
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~ 11 ~   Мцcа декeмвріа, въ lа-й [ґпрjлліа, въ l-й] дeнь 

 

 

И# стіхи6ры с™и1телz:  

Глaсъ G [Лaзарева]: 

aмzть прaзднующе с™и1телz хrт0ва, * подви1жникwвъ и3 їерaрхwвъ 
ўдобрeніz, * ґпcлwвъ и3 м§никwвъ ўкрашeніz, * возопіи1мъ 

похвaльнэ: * рaдуйсz, свэти1льниче вселeнныz * њзарszй вBрныz 
нетлённымъ свётомъ: * рaдуйсz, свэтосіsннаz tрaсле бэлгрaда: * 
рaдуйсz, бGодаровaнный ґрхіпaстырю нjша: * рaдуйсz, равноапcльный 
дёлателю закарпafіz: * рaдуйсz, бGоизбрaнный митрополjте зaгреба: * 
рaдуйсz, сщ7eнное ўкрашeніе nби1тели с™овведeнійскіz: * рaдуйсz, 
незаходи1мое сlнце цRкве сeрбскіz, * рaдуйсz, с™и1телю досіfeе, 
всеwсщ7eнне.                                        

Глaсъ д7 [Зорaстwвы]: 

озсіsлъ є3си2 поднбcнэй, досіfeе, * добродётельми сщ7eниыми, * и3 
њзари1лъ є3си2 свётлw вс‰ з†падныz концы2: * ћкw ѕвэздA 

свэтлёйшаz на твeрди вёры возставлeннаz, * зарsми свои1ми tгонsz 
вс‰ глумлє1ніz латіномyдрствующихъ, * и3 просвэщaz вс‰ съ вёрою 
притекaющыz * къ твои6мъ бGоугHднымъ мlтвамъ, * и3 съ люб0вію 
совершaющыz свэтон0сную пaмzть твою2, * молsщесz њ сп7сeніи дyшъ 
свои1хъ.                                                        

Глaсъ є7: 

екjйсz њ душaхъ чlвёческихъ * ґпcтwльскіz п0двиги предпріsлъ 
є3си2, * и3 въ рaнахъ преболёлъ є3си2, * џ§е преwсщ7eнне досіfeе: * и3 

труды6 твои1ми селeніе с™hz трbцы содёлалсz є3си2, * и3 къ небє1снымъ 
дворHмъ возвhсилсz є3си2, * и3дёже вHи дв7ственныхъ и3 ли1цы 
страдaльныхъ, * сослHвіz и3сповBдникъ и3 мн0жєства сeрбскихъ 
новомyчєникъ. * съ ни1миже вhну рaдуzсz, * и3 во слaвэ хrтY бGу 
предстоS, * не престaй молsсz њ душaхъ нaшихъ.  

Слава, глaсъ ѕ7 [С™оввдeнійскаz]: 

П 

В 

П 



С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 12 ~ 

 

 

И стихире светитељâ:  

Глас 3 [Лазарева]: 

помен празнујућ(и) светитеља Христовог, * подвижникā и 

јерарахā улепшања, * апостолā и мученикā украшења, * 

узвикнимо похвално: * Радуј се, светилниче васељене * који озарујеш 

верне нетрулежном светлошћу; * радуј се, светосјајни изданче 

Београда; * радуј се, богодаровани архипастиру Ниша; * радуј се, 

равноапостолни трудбениче Закарпатја; * радуј се, богоизабрани 

митрополите Загреба; * радуј се, свештено украшење обитељи 

Свето-ваведењске; * радуј се, незалазно сунце Цркве Српске; * радуј 

се, светитељу Доситеје, свеосвештани!                         

Глас 4 [Зорастове]: 

асијао си поднебесју, Доситеје, врлинама свештеним, * и озарио 

си светло све западне крајеве,*12 * као звезда најсветлија на своду 

вере постављена; * зрацима својим одгонећ(и) сва трућања 

латиномудрујућих, * и просвећујућ(и) све који с вером притичу * (к) 

твојим Богу угодним молитвама, * и с љубављу свршавају светлоносни 

(с)помен твој, * молећ(и) се за спасење душа својих.                           

Глас 5: 

тарајућ(и) се за душе људске * апостолске подвиге си предузео, 

* и одвише боја (си) поднео,*13 * оче преосвештени, Доситеје; * и 

трудовима твојим станиште[м] Свете Тројице си се начинио, * и (к) 

небеским двор(ов)има (си) се узвисио; * где су војске девственикā и 

зборови страдалникā, * дружине исповедникā и мноштвā Србских 

новомученикā. * С њима се вазда радујућ(и), * и у слави пред Христом 

Богом стојећ(и), * не престај да се молиш за душе наше.                                                         

Слава ... глас 6 [Свето-Ваведењска]: 

                                           
12* Србија се у средњевековним списима назива Западном земљом (страном, крајем), пошто се у 

односу на Јерусалим налази западно. 
13* ср. 2. Кор. 11,23. 
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~ 13 ~   Месеца децeмбра, у 31 [априла, у 30]. дан 
 

 

aдуйсz, днeсь, * съ нб7сE зрsщи д¦0вное преуспёzніе твоеS nби1тели, 
* персjдо, гпcжE бlгочcти1ваz и3 щeдраz, * мнHгіz закл†ды р0ду 

своемY њстaвившаz, * и3 мн0гими бlгодэsньми дyшу свою2 
њпользовaвшаz: * с™ы6z хрaмы и3 шкHлы лю1демъ постр0ившаz, * си6рымъ 
и3 скорбsщымъ прибёжище и3 ўтэшeніе бhвшаz. * срaдуйтесz є4й, 
преподHбнэйшыz и3гyмєніи с™овведє1нійскіz: * мелaніе, ґггелjно, ґгнjе, и3 
ґнастaсіе, * съ чcтнhмъ сeстрчествомъ сподви1жницъ свои1хъ, * и3 со 
сщ7eннымъ ли1комъ чcтнhхъ ґрхіерє1й сeрбскихъ, * во nгрaдэ монастhрстэй 
пок0й њбрётшихъ: * митрополjтами: їHсифомъ ск0пскимъ, дамаски1номъ 
зaгребскимъ, и3 ґрсeніемъ черногорско-прим0рскимъ и3 бyдимскимъ, и3 
є3пcкпомъ даніи1ломъ бyдимскимъ. * рaдуйсz, бlгочcти1вый бэлгрaде * и3 вeсь 
р0де сeрбскій, * њ сщ7eннэмъ прaздницэ*14 новопросіsвшагw досіfeа, * 
крaснагw бGогlг0льника и3 ди1внагw и3сповёдника, * подъ покр0въ бGом™ре 
ўсeрднw притекaюще.         

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже [Лaзарево]: 

онeже, предвёчный сн7е и3 сл0ве б9ій, * сп7сeніz нaшегw рaди 
бlгоизв0лилъ є3си2, * бGъ сhй, ћкw чlвёкъ роди1тисz, * и3 р0ждшую 

тS содёлати приснодв7ою бцdею: * нhнэ грzдeши по зак0ну мwmсeеву во 
nсмhй дeнь nбрезaтисz. * слaва тебЁ, хrтE, сн7е дв7ы: * слaва, 
всесп7сон0сному смотрeнію твоемY. 

На стіх0внэ: стіхи6ры, глaсъ д7. [Лaзарєвы]: 

и1вный ґрхіерeе и3 и3сповёдниче гDень, * бlжeнне џ§е нaшъ досіfeе, * 
ћкw кр0ткій ѓгнецъ t волкHвъ немлcрдыхъ * под8sлъ є3си2 мнHга 

и3скушє1ніz и3 скHрби, * но пребhлъ є3си2 ћкw кaмень недви1жимь. * хrтA 
рaди, многострадaльне досіfeе, м0лимъ тS ўсeрднw: * да блгdтію б9іею 
ўкрэпи1ши њ страдaніи хrтA рaди * стaдо и3збрaнное почитaющее тS. 

Стjхъ: Сщ7eнницы твои2, [гDи,] њблекyтсz въ прaвду: * и3 прпdбніи твои2, 
возрaдуютсz. 

                                           
14* у дан Преноса: њ пренесeніи чcтнhхъ мощeй. 
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Св. оца нaшег Доситеја [Васића] исповедника, митрополита Зaгребачког.  ~ 14 ~ 

 

 

адуј се, данас, * с небеса гледајућ(и) духовни напредак твоје 

обитељи, * Персидо,*15 госпођо благочестива и дарежљива, * 

која си многе задужбине [на]роду своме оставила, * и многим 

доброчинствима душу своју овајдила; * свете храмове и школе народу 

подигла, * сиротима и невољнима прибежиште и утеха била. * 

Радујте се с њом, најпреподобније игуманије Свето-ваведењске: * 

Меланијо,*16 Ангелино,*17 Агнијо*18 и Анастасијо,*19 * са часним 

сестринством саподвижницā својих, * и са свештеним ликом часних 

архијерејā Србских, * у порти манастирској покој обрелих: * 

митрополитима: Јосифом Скопским, Дамаскином Загребачким, * и 

Арсенијем Црногорско-приморским и Будимским, * и епископом 

Данилом Будимским. * Радуј се, побожни Београде * и сав [на]роде 

Србски, * о свештеном празнику*20 новопросијалог Доситеја, * красног 

Богобеседника и дивног исповедника, * под покров Богоматере 

усрдно притичућ(и).               И сада ... Празника, глас исти [Лазарево]: 

ошто си, Предвечни Сине и Логосе Божји, * ради нашега 

спасења благоизволео, * да се, будући Бог, као Човек родиш, * 

и Ону Која те роди учиниш Приснодјевом Богородицом; * сада 

идеш да се по Закону Мојсијевом у осми дан обрежеш. * Слава Теби, 

Христе, Сине Дјевин; * слава свеспасоносном Домостроју Твоме. 

На Стиховње: стихире, глас 4. [Лазареве]: 

ивни архијереју и исповедниче Господњи, * блажени оче наш 

Доситеје, * као кротко јагње од вукова немилосрдних * поднео 

си многа исушења и невоље, * али си остао као камен непокољебив. * 

Христа ради, многострадални Доситеје, молимо те усрдно: * да 

благодаћу Божјом укрепиш за страдање Христа ради * стадо 

изабрано које те поштује. 

Стих: Свештеници Твоји, [Господе,] обућиће се у правду; * и 

преподобни Твоји, обрадоваће се.*21 

                                           
15* госпођа Персида Миленковић, 1857 + 1943, ктиторка Световаведењског манастира. 
16* Меланија (Кривокућин), 1886 + 1942, прва игуманија Световаведењског манастира. 
17* Ангелина (Грачёва), 1893 + 1970, Рускиња из Петрограда, њена намесница и касније наследница. 
18* Агнија (Дмитровић), 1928 + 2001, наследница игуманије Ангелине. 
19* Анастасија (Савковић), 1942 + 8. маја 2019, наследница игуманије Агније.  
20* у дан Преноса: о преносу часних мошти(ју). 
21* Пс. 131,9. 
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мёz рaзумъ бGомhсленъ * и3 с®це бGостремsщее вhну, * њ пaствэ 
твоeй бGопредaннэй пeклсz є3си2 всегдA, * д0брый пaстырь kви1всz, * 

и3 неугаси1маz пeщь жaркіz любвE, * є4юже разгорёвсz и3 воспламенёвъ, * 
врагA не ўстраши1лсz є3си2, * но съ лю1дехъ твои1хъ пребhлъ є3си2, * њ 
д¦0внэй трапeзэ бGу предстоS, * и3 њ сп7сeніи всегw2 мjра ходaтайствуz, * 
и3 сл0во гDне дерзновeннw проповёдуz, * лю1ди сво‰ въ ти1хое пристaнище 
сп7сeніz и3звёстнw наставлsz, * сегw2 рaди страд†ніz терпёлъ є3си2, * џ§е 
нaшъ досіfeе, бGоизбрaнне. 

Стjхъ: ЧCтнA предъ гDемъ * смeрть прпdбныхъ є3гw2. 

ріиди1те, вёрніи, въ весeліи собрaвшесz, * прослaвимъ пaмzть 
пребlжeннагw, * и3 дивsщесz, рцeмъ: * ґрхіерeе трeзвенный 

добродётельми ўкрашeнный, * и3сповёдниче постоsнный терпёніемъ 
њвэнчaнный, * свэти1ло цRкве хrт0вы, * ўтверждeніе и3 ўкрэплeніе 
вёрныхъ, * досіfeе, бGомyдре: * ківHту є3гw2 пришeдше, съ трeпетомъ 
покланsющесz * и3 цэлyюще многострадaльное и3 всечcтн0е тёло ўг0дника 
б9іz, * прослaвленное блгdтію д¦а, ўмилeннw возопіи1мъ: * моли1сz, q! 
вLко, њ чaдэхъ твои1хъ слaвzщихъ тS.                    

Слава, глaсъ ѕ7: 

икyетъ днeсь цRковь хrт0ва, * познaвши пaстырz своего2 жив0тъ 
св0й њ нeй пол0жша[го], * и3 предъ нашeствіемъ волкHвъ 

дух0вныхъ * ѓгнцы сво‰ расхищaтисz не њстaвльша[го], * но всsкую по 
и4мени во џбщество њбожeніz призывaюща[го], * на вeлію и3 тaйную 
вeчерю любвE: * торжeственнw собрaвшисz прославлsетъ тогw2 пaмzть 
всечcтнyю, * пBніи сладкопёнными и3 кади6лы бlгов0нными, * и3 бдёньми 
мlтвосл0вными, * и3 с®цемъ чcтымъ гDу ўг0днымъ, * хrтA, 
прослaвльша[го] є3го2, превозносsщи, * и3 цrтвіе б9іе трeзвеннw 
њжидaющи.                                           

И# нhнэ, прaздника. 
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мајућ(и) разум богомислен * и срце богостремеће свагда, * за 

паству своју богопредату старао си се свагда, * добри пастир 

јавивши се, * и неугасива пећ жарке љубави, * којом се разгоревши и 

запламтевши, * непријатеља се уплашио ниси, * но [си] с народом 

својим остао, * за духовном Трпезом Богу предстојећ(и), * и за 

спасење целог света посредујућ(и), * и Реч Господњу смело 

проповедајућ(и), * народ свој у тихо пристаниште спасења сигурно 

водећ(и), * ради чега си страдања трпео, * оче наш Доситеје, 

богоизабрани. 

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*22 

риђите верни, у весељу се сабравши, * прославимо спомен 

преблаженог, * и дивећ(и) се, рецимо: * архијереју трезвени 

врлинама украшени, * исповедниче истрајни трпљењем овенчани, * 

светило Цркве Христове, * утврђење и укрепљење верних, * Доситеје 

богомудри; * кивоту његовом пришавши, са трепетом се 

поклањајућ(и) * и целивајућ(и) многострадално и свечасно тело 

угодника Божјег, * прослављено благодаћу Духа, умилно 

ускликнимо: * моли се, о! владико, за чеда твоја која те славе.  

Слава ... глас 6: 

икује данас Црква Христова, * познавши пастира свога који 

живот свој за Њу положи, * и пред најездом вукова духовних * 

овчице своје да се разграбе не остави, * но сваку по имену у 

заједницу обожења призива, * на Велику и Тајну Вечеру Љубави; * 

торжествено се сабравши прославља његов спомен свечасни, * 

химнама слаткопојним и кадилима миомирисним, * и бдењима 

молитвословним, * и срцем чистим Господу угодним, * Христа, 

Прославитеља његовог, преузносећ(и), * и Царство Божје трезвено 

очекујућ(и).                                                                       

И сада ... Празника. 

                                           
22* Пс. 115,6. 
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На блгcвeніи хлёбwвъ:  
тропaрь с™и1телz, глaсъ д7.  
[Творeніе зорaстово]:*23 

ретерпёвъ стр†шнаz мучє1ніz и3 си6льнаz њѕлоблє1ніz, * 
поношeніе хrт0во на тэлеси2 твоемY понeслъ є3си2, * и3сповёдаz 

того2 д0брэ предъ ѕлослaвными, * и3 неувzдaемый вэнeцъ слaвы t ћже 
свhше десни1цы пріsлъ є3си2, * многострадaльне досіfeе, преwсщ7eнне: * 
хrтY бGу, t дв7ы р0ждшемусz, непрестaннw моли1сz: * сп7сти1сz душaмъ 
нaшымъ.                                                    [Двaжды.]                           

И# прaздника. [Е#ди1ножды.] 

НА У$ТРЕНИ. 

На БGъ, гDь:  
тропaрь прaздника, глaсъ д7: 

ж cтво2 твоE, хrтE, б9е нaшъ, * возсіS мjрови свётъ рaзума: * въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, * ѕвэзд0ю ўчaхусz, * тебЁ 

клaнzтисz, сlнцу прaвды, * и3 тебE вёдэти съ высоты2 вост0ка: * гDи, 
слaва тебЁ.                                                    [Двaжды.] 

Слaва, тропaрь с™и1телz, глaсъ д7: 

Претерпёвъ стр†шнаz мучє1ніz: 

И# нhнэ, пaки прaздника. 

По №-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ G: 

¦а бж cтвеннагw и3мёz просвэщeніе, * проповёдалъ є3си2 tпaдшымъ 
њбращeніе, * и3 є4реси латjнскіz и3з8wбличи1лъ є3си2 душеврeдное 

смущeніе: * t кривовёрныхъ заточaемь и3 пaствы твоеS лишaемь, * 
мучє1ніz лю6таz претерпёлъ є3си2, * и3 t вLки всёхъ вэнцeмъ 
и3сповёдничества ўвэнчaлсz є3си2: * того2 моли2, досіfeе преwсщ7eнне, * 
подaти нaмъ грэхHвъ прощeніе. [Двaжды.]     Слaва, и3 нhнэ, прaздника. 

                                           
23* преведено на цсл 19. децембра 2010. год. Накнадне редакције: 19. јануара 2016. год. на 

Богојављење, и 19. априла 2017. год. на Светлу среду. 
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На благосиљању хлебова:  

тропар светитељâ, глас 4.  

[Творење Зорастово]:*24 

ретрпев(ши) страшна мучења и силна злостављања, * 

поругу Христову на своме телу си изнео, * исповедајућ(и) 

(Ње)га добро пред кривовернима, * и неувењиви венац славе из 

деснице с висине си примио, * многострадални Доситеје, 

преосвештени; * Христу Богу, од Дјеве рођеноме, непрестано 

моли се: * да се спасу душе наше.                                        [Два пута.] 

И Празника. [Једном.] 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ... 

тропар Празника, глас 4: 

ођење Твоје, Христе, Боже наш, * сину(ло је) свету светлост 

[Бого]познања; * јер у њој служитељи звездā, * од звезде се 

[на]учише, * да се клањају Теби, Сунцу правде, * и да [по]знају Тебе, 

Исток с(а) висине; * Господе, слава Т(еб)и.*25                           [Два пута.] 

Слава ... тропар светитељâ, глас 4: 

Претрпев(ши) страшна мучења ... 

И сада ... опет Празника. 

По 1. стихословљу: сједален, глас 3: 

уха Божанског имајућ(и) просвећење, * проповедао си 

отпалима обраћење, * и јереси латинске изобличио (си) 

душештетну смутњу; * од кривоверних заточаван и пастве своје 

лишаван, * мучења си љута претрпео, * и од Владике свих венцем 

исповедништва (си) се увенчао; * Њега моли, Доситеје 

преосвештени, * да нам пода опроштење грех(ов)а.              [Два пута.]  

Слава ... и сада ... Празника. 

                                           
24* састављено у недељу 13. јануара 2002. год. одмах после Св. Литургије. Преписано и незнатно 

редигованоно 10. јануара 2004. год.  
25* редакција превода од 22. фебр. 1995. г. 
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По в7-мъ стіхосл0віи: сэдaленъ, глaсъ д7: 

ж cтвеннымъ растaніемъ ѕэлw 2 возрасти1въ, * и3 творeніемъ 
повелёній є3гw 2 добродётельми преуспёвъ, * вёру правослaвную 

соблю1лъ є3си2, * и3 страд†ніz мнHгаz њ нeй под8sлъ є3си2, * воспріsвъ р†ны 
и3 претерпёвъ њѕлоблє1ніz: * нhнэ, рaдуzсz њ бз7э со всёми 
стrтотє1рпцы, * досіfeе, и3сповёдниче слaвне, * вhну моли1сz њ сп7сeніи 
дyшъ нaшихъ. [Двaжды.]                     Слaва, и3 нhнэ, прaздника. 

Полmелeй. Величaніе: 

еличaемъ тS, * с™и1телю, џ§е досіfeе: * и3 чтeмъ чтcн†z страд†ніz 
тво‰, * ±же и3сповёдуz прaвую вёру * за хrтA претерпёлъ є3си 2. 

[И#ли2: џбщее сщ7енноисповёднику.] 

Pал0мъ и3збрaнный: 

Ли1къ №-й: И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ с®цемъ мои1мъ њ млcти твоeй 
и3 и4стинэ твоeй. 

Ли1къ в7-й: ГDь пом0щникъ м0й, на негw2 ўповA с®це моE, и и3сповёмсz 
є3мY. 

Ли1къ №-й: Гlг0лахъ њ свидёніихъ твои1хъ предъ цRи2, и3 не стыдsхсz. 

Ли1къ в7-й: И#сповёмсz и4мени твоемY, гDи, ћкw бlго, ћкw t всsкіz 
печaли и3збaвилъ мS є3си2. 

Ли1къ №-й: На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz, что2 сотвори1тъ мнЁ чlвёкъ; 

Ли1къ в7-й: И#зведи2 и3зъ темни1цы дyшу мою2, и3сповёдатисz и4мени 
твоемY. 

Ли1къ №-й: Поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS. 

Ли1къ в7-й: T бeзднъ земли2 пaки возвeлъ мS є3си2, и4бо ѓзъ и3сповёмсz 
тебЁ въ лю1дехъ, гDи. 
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По 2. стихословљу: сједален, глас 4: 

ожанским растом веома узрастав(ши), * и творењем заповести 

Његових врлинама узнапредовав(ши); * веру православну си 

одржао, * и страдања (си) многа за њу поднео, * задобив(ши) ране и 

претрпев(ши) злобљења; * сада, радујућ(и) се у Богу са свим 

мукотрпитељима, * Доситеје, исповедниче славни, * вазда се моли за 

спасење душа наших. [Два пута.]                Слава ... и сада ... Празника. 

Полијелеј. Величање: 

еличамо те, * светитељу, оче Доситеје; * и поштујемо часна 

страдања твоја, * која си исповедајућ(и) праву веру * за Христа 

претрпео.                                          [Или: опште свештеноисповеднику.] 

Изабрани стихови из Псалама: 

Збор 1: Исповедаћу Те, Господе, свим срцем својим*26 због 

милости Твоје и истине Твоје.*27 

Збор 2: Господ је помоћник мој, у Њега се поузда срце моје, и 

исповедаћу Га.*28 

Збор 1: Говорих о сведочанствима Твојим пред царевима, и не 

[по]стидех се.*29 

Збор 2: Исповедаћу име Твоје, Господе, јер је добро, јер си ме од 

сваке жалости избавио.*30 

Збор 1: У Бога се поуздах, нећу се бојати, шта ће ми учинити 

човек?*31 

Збор 2: Изведи из тамнице душу моју, да исповедам име Твоје.*32 

Збор 1: Поруге оних који Те руже падоше на ме[не].*33 

Збор 2: Из бездана земље поново си ме уздигао, и зато ћу Те (ја) 

исповедати међу народом, Господе.*34 

                                           
26* Пс. 137,1а. 
27* Пс. 137,2а. 
28* Пс. 27,7. 
29* Пс. 118,46. 
30* Пс. 53,8б-9а. 
31* Пс. 55,12. 
32* Пс. 141,8а. 
33* Пс. 68,10б. 
34* Пс. 70,22б-23а. 

Б 

В 



~ 21 ~   Месеца децeмбра, у 31 [априла, у 30]. дан 
 

 

Ли1къ №-й: Весели1тесz, прв dніи, њ гDэ: и3 и3сповёдайте пaмzть ст7hни 
є3гw2. 

Ли1къ в7-й: Да и3сповёдzтсz тебЁ, гDи, вс‰ дэлA тво‰. 

По полmелeи: сэдaленъ, глaсъ ѕ7: 

ослёдовавъ хrтY, ћкw рaбъ вёрный и3 д0брый, * на земли2 
страдaніz спод0билсz є3си2, * на нб7си1 же слaву є3гw 2 получи1лъ є3си2: * 

первосщ7eнства є3лeемъ помaзанъ, * и3 и3сповёдничества вэнцeмъ 
преукрашeнъ, * въ цRковь торжествyющую престaвилсz є3си2, * и3 въ ли1цэхъ 
с™hхъ всели1лсz є3си2: * съ ни1ми, досіfeе бGопрослaвленне, * непрестaннw 
моли1сz њ всёхъ нaсъ.                                         [Двaжды.]                

Слaва, и3 нhнэ, прaздника. 

Тaже: степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. 

Прокjменъ, глaсъ д7: 

Сщ7eнницы твои2, [гDи,] њблекyтсz въ прaвду: * и3 прпdбніи твои2, 
возрaдуютсz. 

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDви * њ всёхъ, ±же воздадe ми; 

Всsкое дыхaніе: 

С™0е є3ђліе t луки2, зачaло …д. 

По н7-мъ pалмЁ: стіхи1ра, глaсъ ѕ7: 

™и1телю, џ§е досіfeе, * во всю2 зeмлю и3зhде великовэщaнное 
и3сповёданіе твоE, * є3ретjчєскіz бо полки2 посрами1лъ є3си2, * и3 

правовёрныхъ соб0ри возвесели1лъ є3си2: * toнyдуже на нб7сёхъ мздY 
болёзней твои1хъ њбрёлъ є3си2, * и3 ѓгGльскіz чи1ны ўдиви1лъ є3си2: * и4хже 
житію2 вседyшнw поревновaвъ, * и3 дерзновeніе ў хrтA бGа стzжaвъ: * 
є3г0же моли2 ми1ръ р0ду твоемY даровaти, * и3 душaмъ нaшымъ вeлію 
млcть. 
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Збор 1: Веселите се, праведн[иц]и, у Господу; и исповедајте 

спомен светиње Његове.*35 

Збор 2: Да Те исповедају, Господе, сва дела Твоја.*36 

По Полијелеју: сједален, глас 6: 

оследовав(ши) Христу, као слуга верни и добри, * на земљи си 

се страдања удостојио, * а на небесима (си) славу Његову 

задобио; * првосвештенства уљем помазан, * и исповедништва 

венцем преукрашен, * у Цркву торжествујућу си се преселио, * и 

међу зборове светих (си се) настанио; * с њима, Доситеје 

Богопрослављени, * непрестано се моли за све нас.               [Два пута.]  

Слава ... и сада ... Празника. 

Затим: Степена, 1. антифон 4-ог гласа. 

Прокимен, глас 4: 

Свештеници Твоји, [Господе,] обућиће се у правду; * и преподобни 

Твоји, обрадоваће се.*37 

Стих: Шта ћу узвратити Господу за све што ми је дао?*38 

Све што дише ... 

Св. Јеванђеље од Луке, зач. 64.*39 

По 50-том Псалму: стихира, глас 6: 

ветитељу, оче Доситеје, * по свој земљи прође великогласно 

исповедање твоје, * јер си јеретичке пукове посрамио, * и 

правоверних зборове развеселио; * отуда си на небесима плату за 

патње своје обрео, * и анђелске чинове (си) задивио; * њиховом 

животу сведушно поревновав(ши), * и смелост (к)од Христа Бога 

стекав(ши); * Њега моли да мир [на]роду твоме дарује, * и душама 

нашим велику милост. 

                                           
35* Пс. 96,12. 
36* Пс. 144,10а. 
37* Пс. 131,9. 
38* Пс. 115,3. 
39* Лк. 12,8-12. 
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Џба канw6на прaзднику, и3 канHнъ с™и1телю: 
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ и3 сэдaльнэ]: 

Досіfeю страдaльному похвалA. 

Въ бGор0дичнахъ: [Творeніе:] Зорaстово. Глaсъ д7. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

М0рz чермнyю пучи1ну, * невлaжными стопaми, дрeвній 
пэшешeствовавъ ї}ль, * кrтоwбрaзныма мwmсeовыма рукaма, * 
ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть. 

осіfeю преwсщ7eнному ћкw дaръ ўб0гій, * похвалY сію2 худyю 
приношY, всеoкаsнный, * да тогw2 мlтвами всёхъ бlги1хъ 

дародaтель поми1луетъ мS. 

 хrтA даровa ти сz не т0кмw є4же въ него2 вёровати, џ§е, * но 
є4же по нeмъ и3 страдaти: * поруг†ніz кривовёрныхъ под8sвъ * и3 

њѕлоблє1ніz т‰жкаz претерпёвъ. 

традaz по в0ли б9іей, * томY ћкw бlготвори1телю дyшу свою2 
ввёрилъ є3си2, * надeжду возлагaz є3ди1нw въ всесправедли1вость и3 

всемлcть є3гw2.                                                  БGо®ченъ: 

арE пресвётлаz, бцdе, дв7о чcтаz: * сlнце незаходи1мое, хrтA, мjру 
р0ждшаz: * моли1сz тогw2 свётомъ * просвэти1тисz и3 нaмъ 

њмрачє1ннымъ.                    Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz, слaвите: 

Пёснь G. Їрм0съ: 

Не мyдростію и3 си1лою * и3 богaтствомъ хвaлимсz: * но тоб0ю, * џ§ею 
v3постaсною мyдростію, хrтE: * нёсть бо с™ъ пaче тебE, чlвэколю1бче. 

}лz н0вагw пaстырь д0брый бhлъ є3си2, џ§е, * на пaжитехъ 
невзaлчныхъ и3 и3ст0чницэхъ неwжaждныхъ наставлszй є3го2, * и3 t 

ногтeй распyдныхъ волкHвъ и3сторгazй. 

авHрскагw просвэщeніz невещeственнымъ свётомъ, всебlжeнне, * 
и3 ґпcльскагw жрeбіz пр0повэдію tпaдшымъ, * kви1лсz є3си2 

бGогlг0ливый причaстникъ * и3 достохвaльный преeмникъ. 

Д 

T 

С 

З 

Ї 

F 
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Оба канона Празника, и канон светитељу; 

чији је акростих [у тропарима и у сједал(е)ну]:*40 

Доситеју страдалному похвала. 

У богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово. Глас 4. 

Песма 1. Ирмос: 

Пучину Црвеног мора * неоквашеним стопама, пешке 

прошав(ши), древни Израил, * крстообразним Мојсејевим рукама, * 

Амаликову (је) војску у пустињи победи(о). 

оситеју преосвештеном као дар убоги, * похвалу ову худу 

приносим, свекукавни, * да ме његовим молитвама Дародавац 

свих добāра помилује.  

д Христа ти се дарова не само да у Њега верујеш, оче, * него и 

да страдаш за њ(ега);*41 * поруге кривоверних поднев(ши) * и 

злостављања тешка претрпев(ши). 

традајућ(и) по вољи Божијој, * Њему си као Добротвору душу 

своју поверио,*42 * наду полажућ(и) једино на свеправедност и 

свемилост Његову.                                                                    Богородичан: 

рако пресветла, Богородице, Дјево чиста; * која си Сунце 

незалазно, Христа, свету родила; * моли се да се Његовом 

светлошћу * просвет(л)имо и ми [п]омрачени.  

Катавасија: Христос се рађа, славите ... 

Песма 3. Ирмос: 

Не хвалимо се мудрошћу, *  ни силом ни богатством; * но Тобом, 

* Очевом ипостасном Мудрошћу, Христе; * јер нема светијег од Тебе, 

Човекољубче. 

зраила новог пастир добри био си, оче, * на паше неогладне и 

изворе неожедне га водећ(и), * и из канџи распудних вукова 

истржућ(и).*43 

аворског просветлења нетварном светлошћу, свеблажени, * и 

апостолског жреба проповеђу отпалима, * јавио си се 

Богоречити причасник * и достојни хвале прејемник. 

                                           
40* акростих састављен и канон започет 20. дец. 2017. г. 
41* ср. Флб. 1,29. 
42* ср. 1. Пт. 4,19. 
43* ср. Јн. 10,11-12. 
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ђльски дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ полагaz, хrтоподражaтельне, * 
заточє1ніz и3 њѕлоблє1ніz во nбои1хъ вели1кихъ бр†нь претерпёлъ 

є3си2, * но и3 слaвы на нб7сёхъ спод0билсz є3си2.                    БGо®ченъ:  

ковaнныхъ свободи1телz и3 њмрачeнныхъ просвэти1телz, * хrтA бGа, 
пл0тію р0ждши, * бцdе, приснодв7о неискусомyжнаz: * є3г0же моли2 

сп7сти1сz * преслaвное твоE ржcтво2 величaющымъ.  

Кондaкъ и3 јкосъ прaздника. 

Сэдaленъ, глaсъ G: 

гу и3 сёверу слaва є3си2 пребогaтаz, * ґрхіерє1йскимъ пrт0лwмъ 
нjшскому и3 зaгребскому ўкрашeніе, * с™ы6мъ nц7є1мъ собесёдникъ, 

* м§никwмъ же и3 и3сповёдникwмъ споб0рникъ: * досіfeе приснопaмzтне и3 
бGовэнчaнне, * моли2 њ нaсъ днeсь пaмzть твою2 прaзднующихъ. [Двaжды.]  

Слaва, и3 нhнэ, бGо®ченъ прaздника [зорaстовъ], глaсъ т0йже: 

0ждшемусz t дв7ы мRjи въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, * хrтY 
бGомLнцу, пріиди1те, поклони1мсz: * съ чlвёки бlговолeніе и3мyще, * 

со ѓгGлы же слaву бGу въ вhшнихъ пою1ще.  

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, * сlнце првdное, * стA въ чи1нэ 
своeмъ, * дост0йнw взывaющи: * слaва си1лэ твоeй, гDи.  

лaвныхъ стrтотeрпцєвъ сосл0вника, * и3 прехвaльныхъ ґпcлwвъ 
є3динонрaвника, * досіfeа восхвaлимъ, прaвыz вёры твeрдаго 

и3сповёдника, * и3 tпaдшихъ бGомyдраго настaвника. 

вои1хъ днeй мёру и3сп0лнивъ, * и3 вёдый ћкw преходsщыz скHрби 
содёловаютъ ти2 преумножeніе вёчныz слaвы, * смирeннw предaлсz 

є3си2 б9ію смотрeнію, бlгоразyмне.  

евнyz є3ђльски, зeмлю закарпafскую дости1глъ є3си2, досіfeе 
бlговёстне, * и3 тaмw tпaдшымъ t прaвыz вёры проповёдалъ 

є3си2, * и3 ди6вныz побBды њ лю1дехъ б9іихъ пости1глъ є3си2.        БGо®ченъ: 
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ванђелски душу своју за народ свој полажућ(и),*44 

Христоподражатељни, * заточењā и злопаћењā у оба 

велика рата си претрпео, * но и славе на небесима си се 

удостојио.                                                                          Богородичан: 

кованих ослободитеља и [п]омрачених просвет(л)итеља, * 

Христа Бога, телом родив(ши), * Богородице, Приснодјево 

неискусомужна; * Њега моли да се спасу * они који преславни Твој 

Пород величају. 

Кондак и икос Празника. 

Седален, глас 3: 

гу и северу си слава пребогата, * архијерејским 

престолима Нишком и Загребачком украс, * светим 

оцима сабеседник, * а мученицима и исповедницима саборац; * 

Доситеје незаборавни и Боговенчани, * моли се за нас који данас 

(с)помен твој празнујемо.                                                           [Два пута.]  

Слава ... и сада ... богородичан Празника [Зорастов], глас исти: 

ођеноме од Дјеве Марије у Витлејему Јудејском, * Христу 

Богодетету, ходите, поклонимо се: * с људима благовољење 

имајућ(и), * а с анђелима славу Богу на висинама појућ(и). 

Песма 4. Ирмос: 

Уздигнута видев(ши) Црква на крсту Тебе, * Сунце правде, * 

ста[де] на месту своме, * достојно узвикујућ(и): * Слава сили Твојој, 

Господе. 

лавних мукотрпитељā садруга, * и прехвалних апостолā 

истонаравника, * Доситеја усхвалимо, праве вере чврстог 

исповедника, * и отпалих Богомудрог наставника. 

војих дана меру испунив(ши), * и знајућ(и) да ти пролазне 

невоље граде мноштво вечне славе,*45 * смирено си се предао 

Божијем старању, благоразумни. 

евнујућ(и) јеванђелски, у земљу Закарпатску си стигао, Доситеје 

благовестни, * и тамо (си) отпалима од праве вере проповедао, 

* и дивне победе за народ Божији (си) постигао.                Богородичан: 

                                           
44* ср. Јн. 15,13. 
45* ср. 2. Кор. 4,17. 
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дaмскагw р0да возстави1телz р0ждши, бGом™и: * и3 менE пaдшаго 
пaки возстaви, * и3 блгdтію н0ва чlвёка сотвори2.  

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Ты2 гDи м0й, * свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, * свётъ с™hй: * 
њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, * вёрою воспэвaющыz тS. 

рхіерeйства чcтнhмъ сaномъ ўкрашeнъ бhвъ, * и3 бGодаровaнное ти2 
страдaніе смирeннw под8sвъ, досіfeе добропобёдне: * брaнь д0брую 

в0инствовалъ є3си2, * течeніе скончaлъ и3 вёру соблю1лъ.  

арHвъ ґпcльскихъ преисп0лненъ бывaz, досіfeе бGодаровaнне, * 
ґпcльскимъ дэлHмъ и3 поревновaлъ є3си2: * мнHгіz заблyждшыz 

прaвому дворY пaки приводS, * и3 t хи1щныхъ волкHвъ и5хъ и3сторгaz.  

пcлwвъ слaвныхъ преeмника * и3 вёры прaвыz и3сповёдника, * досіfeа, 
стrтотeрпца кр0ткаго и3 неѕл0биваго восхвaлимъ, * хrтY 

стрaждущему н0ваго подражaтелz.                              БGо®ченъ: 

вётъ возсіS нaмъ въ ржcтвЁ твоeмъ, пречcтаz: * ўмы2 нaшz 
бGопознaніемъ њсіzвaющи, * с®цa же н†ша бGорачeніемъ ўмилsющи. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, * цRковь вопіeтъ ти2, * t 
бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz рaди млcти, * t рeбръ твои1хъ и3стeкшею 
кр0вію. 

аск†ніz ѕлосмр†днаz и3 њѕлоблє1ніz ћрwстнаz * ѕлохyдыхъ є3рет‡къ 
и3 немлcтныхъ ѕлохHтникъ * не поколебaша твeрдость чcтыz вёры 

твоеS, досіfeе бGоукрэплsемый, * и3 не tвед0ша тS стрaхомъ въ бeздну 
вэроtпaдіи. 

0вому и3сповёднику и3 д0блестному стrтотeрпцу, досіfeю 
бGоукрашeнному, * дрє1внимъ въ терпёніи и3 њдолeніи под0бному, * 

нhнэ по могyществу хвалY плетY пBснь славовэнчaнныхъ. 
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дам[ов]ског рода подизатеља родив(ши), Богомати, * и мене 

[про]палог поново подигни, * и благодаћу новим човеком 

учини. 

Песма 5. Ирмос: 

Ти си, Господе мој, * [као] Светлост у свет дошао, * Светлост света: 

* обраћајућ(и) из мрачног незнања, * оне који Те [с] вером опевају. 

рхијерејства часним чином украшен бив(ши), * и 

Богодаровано ти страдање смирено поднев(ши),*46 Доситеје 

добропобедни; * добар рат си војевао, * трку свршио и веру 

одржао.*47 

арова апостолских преиспуњен будућ(и), Доситеје 

Богодаровани, * апостолским делима си и последовао: * многе 

заблуделе у прави тор поново приводећ(и),*48 * и од грабљивих 

вукова их истржућ(и). 

постола славних прејемника * и вере праве исповедника, * 

Доситеја, мукотрпитеља кротког и незлобивог усхвалимо, * 

Христу страдајућем новог подражатеља.                            Богородичан: 

ветлост нам засија у рађању Твоме, Пречиста; * умове наше 

Богопознањем обасјавајућ(и), * а срца наша Богочежњивошћу 

умиљавајућ(и). 

Песма 6. Ирмос: 

Служићу Ти са гласом хвале, Господе, * Црква Ти вапије, * од 

демонске крве очистив(ши) се по милости, * из ребара Твојих 

истеклом крвљу. 

аскања злосмрадна и злобљења јаросна * злехудих јеретикā и 

немилосних зложељ(ник)ā * не поколебаше чврстину чисте 

вере твоје, Доситеје Богоукрепљавани, * и не одведоше те страхом у 

понор вероотпадије. 

овом исповеднику и јуначном мукотрпитељу, Доситеју 

Богоукрашеном, * древнима у трпљењу и одолевању 

подобном, * сада по могућству хвалу плетем песама славовенчаних. 

                                           
46* ср. Флб. 1,29. 
47* ср. 2. Тим. 4,7  – према Синодалном преводу на србски. 
48* ср. Јн. 10,1 и 16. 
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стaвъ вёренъ дaже до смeрти, * побэди1лъ є3си2 вс‰ вр†жіz 
њѕлоблє1ніz, * не ўбоsвсz ничесHже ±же и4маши претерпёти, 

досіfeе добропобёдне, * и3 t вэнцедaвца гDа пріsлъ є3си2 њбэщaнный 
вэнeцъ животA.                                                                                      БGо®ченъ:  

рbчнаго бGа къ чlвёкwмъ ћвльшагосz, * и3 чlвэколю1бнагw 
домостроeніz є3гw2 служи1тельнице, пречcтаz дв7о: * и3 ко мнЁ 

ўмлcтиви сн7а твоего2, * t тебE неискусомyжнw р0ждшагосz.  
Кондaкъ, глaсъ G. 
Поd: Дв7а днeсь: 

 дв7ы р0ждшемусz вседyшнw послёдовавъ, * и3 того2 неколeблемw 
и3сповёдавъ: * поругaемь, востерзaемь, њплевaемь и3 біeнъ, * 

и4стинный рaбъ б9ій показaлсz є3си2: * ґрхіерeйство непостhдно сохрани1въ, 
* предстaлъ є3си2 пастыреначaльнику хrтY, * рaдуzсz въ ли1цэхъ сщ7eнныхъ 
пaстырей, * нем0лчными гл†сы славосл0вzщихъ бGомLнца хrтA: * є3мyже 
и3 ты2 всегдA моли1сz * њ нaсъ р0дэ твоeмъ.                        Јкосъ: 

рхіерeю бGон0сному и3 пaстырю д0брому, * досіfeю, и3сповёднику 
преслaвному и3 стrтотeрпцу и3зрsдному: * стр†нъ карпafскихъ 
просвэти1телю н0вому, * и3 грaда зaгреба предстоsтелю мlтвенному: 
* є3ђльскихъ повелёній и3сп0лнителю бlгопоспэшествyющему, * и3 
т†инъ цRк0вныхъ соверши1телю и3звёстному, * сі‰ похвалы6 

рaдостнw возн0симъ: * Рaдуйсz, земли2 сeрбскіz пл0де бGокрaсный: * 
рaдуйсz, грaда бэлгрaда цвёте бlгорaсленный. * рaдуйсz, грaда зaгреба 
первопrт0льниче бGоизбрaнный: * рaдуйсz, цrкагw нjша свэти1льниче 
новосвётлый. * рaдуйсz, н0вагw ї}лz настави1телю бGомyдрый: * рaдуйсz, 
віногрaда хrт0ва дёлателю трудолю1бный. * рaдуйсz, є3ђльскагw свёта 
распространи1телю бlговэщaнный. * рaдуйсz, правовёріz побори1телю 
непребори1мый. * рaдуйсz, равноапcльныхъ ўчaстниче є3диночcтнhй: * рaдуйсz, 
просвэти1телей сотрyдниче є3динослaвный: * рaдуйсz, во їерaрсэхъ сeрбскихъ 
и3зрsдный: * рaдуйсz, во с™и1телехъ вселeнскихъ новоzвлeнный. *    [Лю1діе:]  

Рaдуйсz, с™и1телю досіfeе, и3сповёдниче преди1вный, и3 стrтотeрпче 
непоколеби1мый. 
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Св. оца нaшег Доситеја [Васића] исповедника, митрополита Зaгребачког.  ~ 30 ~ 

 

 

став(ши) веран до саме смрти, * победио си сва вражија 

злобљења, * не побојав(ши) се ничега што имаш да претрпиш, 

Доситеје добропобедни, * и од Венцедавца Господа си примио 

обећани венац живота.*49                                                        Богородичан: 

ројичног Бога људима јављеног, * и човекољубивог 

домостроја Његова служитељко, пречиста Дјево; * и према 

мени умилостиви Сина Твог, * од Тебе неискусомужно рођеног. 

Кондак, глас 3. 

Подобан: Дјева данас ...*50 

д Дјеве рођеноме сведушно последовав(ши), * и Њега 

непоколебиво исповедав(ши); * исмеван, чупан, пљуван и бијен 

– * истинити слуга Божији си се показао; * архијерејство непостидно 

сачував(ши), * стао си пред Пастиреначалника Христа, * радујућ(и) се 

у зборовима свештених пастира, * који неућутним глас(ов)има 

славослове Богомладенца Христа; * Коме и ти свагда моли се * за нас – 

[на]род твој.                                                                                                   Икос: 

рхијереју Богоносном и пастиру добром, * Доситеју, 

исповеднику преславном и мукотрпитељу изврсном; * земаља 

Карпатских просветитељу новом, * и града Загреба 

предстојатељу молитвеном; * јеванђелских заповести 

испунитељу добро напредујућем, * и тајни црквених 

извршитељу тачном, * ове похвале радосно узносимо: * Радуј се, 

земље Србске плоде Богокрасни; * радуј се, града Београда цвете лепо 

растући. * Радуј се, града Загреба првопрестолниче Богоиз(а)брани; * 

радуј се, царског Ниша светилниче новосветли. * Радуј се, новог 

Израила наставниче Богомудри; * радуј се, винограда Христова 

делатниче трудољубиви. * Радуј се, Јеванђелске светлости 

распространитељу благовестни; * радуј се, правоверја бранитељу 

непобедиви. * Радуј се, равноапостолних судеониче источастни; * 

радуј се, просветитељā сатрудниче истославни. * Радуј се, међу 

јерарсима Србским изванредни; * радуј се, међу светитељима 

васељенским новојављени. *                                                                [Народ:]  

Радуј се, светитељу Доситеје, архијереју предивни, и 

мукотрпитељу непоколебиви. 
                                           

49* ср. Откр. 2,10. 
50* видети напомене уз тропаре. 
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Пёснь з7. Їрм0съ: 

Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, * люб0вію бlгочcтіz пaче, * 
нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: * блгcвeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы 
твоеS, гDи.  

нHгіz скHрби смирeннw под8sвъ, * и3 жестHка страд†ніz 
терпэли1внw прошeдъ: * со стrтотeрпцы слaвными предстaлъ є3си2 

хrтY, * досіfeе бlжeнне, вопіS: * блгcвeнъ є3си2 на пrт0лэ слaвы твоеS, 
гDи. 

зкою стезeю сп7сeніz трeзвеннw шествовaлъ є3си2, * и3 ввBреныz ти2 
лю1ди ћкw пaстырь д0брый наставлsлъ є3си2: * досіfeе настaвниче, 

съ ни1ми взывaz: * блгcвeнъ є3си2 по вели1чествію слaвы твоеS, гDи. 

ослёдовавъ неtстyпнэ хrтY, досіfeе правошeственне, * кrтъ на 
голг0fу свою2 и3знeслъ є3си2: * и3 соб0ру бGовэнчaнныхъ ґрхіерє1й 

причи1слилсz є3си2, * съ ни1ми спредстоS и3 свопіS: * блгcвeнъ є3си2 по 
возвышeнію слaвы твоеS, гDи.                                 БGо®ченъ:  

чищeніе и3спроси2 нaмъ сквє1рнымъ, дв7о пренепор0чнаz: * и3 мlтвами 
твои1ми бGопріsтными, * ўмири2 жив0тъ нaсъ вопію1щихъ ти2: * 

блгcвeна ты2 въ женaхъ.  

Пёснь и7. Їрм0съ: 

Рyцэ распростeръ даніи1лъ, * львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: * џгненную 
же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, * бlгочcтіz рачи1тели 
џтроцы, взывaюще: * блгcви1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.  

гнед¦новeннw tпaдшымъ сл0во сп7сeніz проповёдуz, * и3 плaменемъ 
є3ђльскіz любвE разгорёвсz, досіfeе бlговёстне: * хrтопод0бенъ 

показaлсz є3си2, * хотS всBмъ чlвёкwмъ сп7сти1сz, * и3 гDа бGа блгcви1ти.  

rтY первопaстырю млcрдіемъ подобsсz, досіfeе бGоблгdтне, * пошeлъ 
є3си2 въ г0ру дaльнюю њбрэсти2 заблyждшее nвчA, * и3 њбрётъ 

взsлъ є3си2 є5 на рaмена, рaдостнw воспоS: * блгcви1те со мн0ю гDа, q! ч†да 
цRкHвнаz. 
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С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 32 ~ 

 

 

Песма 7. Ирмос: 

У пећи Персијској, Аврам(ов)ски младићи, * љубављу 

побожности више * него ли пламеном распаљивани, клицаху: * 

Благословен (је)си у храму славе Твоје, Господе.  

ноге невоље смирено поднев(ши), * и жестока страдања 

трпељиво прошав(ши); * с мукотрпитељима славним си стао 

пред Христа, * Доситеје блажени, кличућ(и): * Благословен (је)си на 

престолу славе Твоје, Господе.  

ском стазом спасења трезвено си ходио, * и поверени ти народ 

као пастир добри си водио; * Доситеје наставниче, с њиме 

узвикујућ(и): * Благословен (је)си по величанству славе Твоје, 

Господе.  

ошав(ши) неодступно за Христом, Доситеје правоходни, * 

крст си на Голготу своју изнео; * и збору Боговенчаних 

архијерејā си се прибр(ој)ао, * с њима заједно предстојећ(и) и 

вапијућ(и): * Благословен (је)си по узвишености славе Твоје, 

Господе.                                                                                     Богородичан:  

чишћење измоли нама сквернима, Дјево пренепорочна; * и 

молитвама Твојим Богу пријатним, * умири живот нас који Ти 

вапијемо: * Благословена [си] Ти међу женама.  

Песма 8. Ирмос: 

Руке раширив(ши) Данило, * у јами затвори лавовске чељусти; * а 

силу огња угасише, врлином опасани, * љубитељи побожности, 

младићи, узвикујућ(и): * Благосиљајте, сва дела Господња, Господа.  

гњедух[новен]о отпалима реч спасења проповедајућ(и), * и 

пламеном јеванђелске љубави разгорев(ши) се, Доситеје 

благовестни; * Христоподобан си се показао, * желећ(и) да се сви 

људи спасу,*51 * и да Господа Бога благосиљају.  

ристу првопастиру милосрђем подобећ(и) се, Доситеје 

Богоблагодатни, * пошао си у гору далеку да нађеш залуталу 

овцу, * и нашав(ши) узео си је на рамена,*52 радосно попевајућ(и): * 

Благосиљајте са мном Господа, о! чеда црквена. 

                                           
51* ср. 2. Кор. 2,4. 
52* ср. Лк. 15,4-6. 
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ёчное и3скупи1лъ є3си2 на земли2 * мyдрэ кyпльствовавъ, досіfeе 
бlгорaзумне, * и3 мyками преходsщими непреходи1мое стzжaлъ є3си2: 

* со мн0гими сострадaльцы твои1ми бlгов0инствуz, * и3 нем0лчными 
гл†сы трbчнаго бGа блгcвлS.                                      БGо®ченъ:  

eліе тaинство бGорождeніz ѓгGлы на зeмлю низх0дитъ, * чlвёки 
же на нб7сA восх0дитъ; * nбо‰ воздвизaющи пёти тебЁ, 

всепётаz: * рaдуйсz, nтрокови1це бGоwбрaдованнаz, преблгcвeннаz.  

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть, * тh же, дв7о 
бцdе, * прозzбeніемъ чревоношeніz мjрови блгcвeніе процвэлA є3си2: * тёмъ 
тS вси2 величaемъ.  

рхіерeйства помазaніемъ возсіsвъ, досіfeе сщ7eннэйше, * и3 слaвою 
страдaній твои1хъ воз8wблистaвъ: * њзарsеши концы2 з†падныz зарsми 

прaвильнагw вэроисповёданіz, * и3 непоколеби1магw во и3скушeній њдолёніz.  

атjнское кривоyміе и3 кривовёріе, * кривожитіE и3 бездyшное 
ѕлодёйствіе соглzдaвше: * q, правовёрніи, хrтA никaкоже и3 

ники1мже и3змэни1мъ, * заблуждє1ніz сво‰ не њдогмaтствующе, * да и3 
мы2 tпaдникwмъ прaвыz вёры не kви1мсz.  

гGла цRкве зaгребскіz, досіfeа бGовэнчaннаго, * дBлы, труд0мъ и3 
терпёніемъ ўкрашeнна: * днeсь пёсньми дост0йными прославлsемъ, 

* и3 похвалaми лэпопод0бными ўвэнчaемъ.                     БGо®ченъ:  

крhшасz дрє1внzz прbр0чєствіz, * и3 зерц†ла ўклони1шасz въ 
ржcтвЁ твоeмъ: * тaинство t вBкъ ўтаeнное нhнэ ћснэ зри1мъ, 

* и3 t тебE р0ждшемусz бGу, * и3 тебЁ, и4стиннэй бцdэ, покланsемсz. 

Свэти1ленъ: 

вэтосіsніемъ ґрхіерeйства преукрaшенъ, * и3 и3сповёданіемъ 
и3зрsднымъ преуд0бренъ: * съ ли6ки сщ7eнными, досіfeе преwсщ7eнне, * 

хrтY бGу въ свётэ невечeрнэмъ предстоS: * моли1сz њ нaсъ почитaющихъ 
тS, * ћкw сщ7еннострадaльца и3 поб0рника правослaвіz.         Слaва, и4нъ: 
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ечно[ст] си откупио на земљи * мудро трговав(ши), Доситеје 

благоразумни, * и мукама пролазним непролазно[ст] си стекао; 

* са многим састрадал(ни)цима твојим добро војујућ(и), * и неућутним 

глас(ов)има Тројичнога Бога благосиљајућ(и).                      Богородичан:  

елика тајна Богорођења анђеле на земљу низводи, * а људе на 

небеса узводи; * и једне и друге покрећућ(и) да поју Т(еб)и, 

Свеопевана: * Радуј се, Дјевице Богообрадована, Преблагословена.  

Песма 9. Ирмос: 

Ева је (одиста) бољком непослушности клетву уселила, * а Ти си, 

Дјево Богородице, * (по)рађањем у утроби Ношеног свету благослов 

процв(ет)ала; * зато Те сви величамо.  

рхијерејства помазањем засијав(ши), Доситеје најсвештенији, * 

и славом страдањā својих заблистав(ши); * озараваш крајеве 

западне зрацима правилног вероисповедања, * и непоколебивог у 

искушењима одолевања.  

атинско кривоумље и кривоверје, * кривоживље и бездушно 

злочинство сагледав(ши); * о, правоверни, Христа никако и ни 

са ким не заменимо, * заблуде своје не одогмаћујућ(и), * да се и ми 

отпадници(ма) од праве вере не јавимо.  

нђела цркве Загребачке, Доситеја Боговенчанога, * делима, 

трудом и трпљењем украшеног;*53 * данас песмама достојним 

прослављамо, * и похвалама љепоподобним увенчавамо. Богородичан:  

ткрише се древна пророштва, * и зрцала се уклонише у 

рађању Твоме; * тајну од век(ов)ā скривену сада јасно гледамо, * 

и од Тебе рођеноме Богу, * и Теби, истинитој Богородици, 

поклањамо се.  

Светилан: 

ветлим сјајем архијерејства преукрашен, * и исповедањем 

изврсним преулепшан; * са зборовима свештеним, Доситеје 

преосвештени, * пред Христом Богом у Светлости невечерњој 

стојећ(и); * моли се за нас који те поштујемо, * као 

свештенострадалника и бранитеља Православља.        Слава ... други: 

                                           
53* ср. Откр. 2,2. 
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~ 35 ~   Мцcа декeмвріа, въ lа-й [ґпрjлліа, въ l-й] дeнь 

 

ъ свётлое њдэsніе бGорождeніz њдёzвсz, * и3 свётомъ 
бGовёдэніz просвэти1всz, досіfeе многострадaльне: * настaвникъ 

бlгоoпhтный животовводsщагw пути2 бhлъ є3си2, * и3 н0вое всеwсщ7eнное 
чaдо с™и1телz сaввы kви1лсz є3си2.                И# нhнэ, прaздника, [Зорaстовъ]:  

вётомъ бGорождeніz просвэти1вшесz, * во тьмЁ безнадeждіz 
низвeржены, и3спрaвихомсz: * во є4же бGу прaвды во и4стинэ 

служи1ти, * во вс‰ дни6 жи1зни нaшеz, * и3 въ безконє1чныz вёки.  

На хвали1техъ: стіхи6ры, на ѕ7:  
G прaздника G: и3 G с™и1телz, глaсъ }. 

Поd: ГDи, ѓще и3 на суди1щи: 

Dи, ґпcлwвъ преeмника, * и 3 дBлы и3 словесы6 и 5мъ сотрyдника, * 
с™и 1телz досіfeа ўвёдэлъ є3си2: * и3 н0ваго настaвника сє1рбскимъ 

ґрхіерeємъ положи 1лъ є3си 2, * сотвори1въ є3го2 путевождA къ присножив0тію: 
* є3гHже и3 нaмъ дости 1гнути, тогw2 мlтвами.  

Dи, ст0лпъ цRкве твоеS, * и3 и3спрaвныхъ ўчeній гlг0льника, * 
с™и 1телz досіfeа њб8zви1лъ є3си2: * того2 зрsще во и4стинэ 

непоколеби1ма, * и3 рабA вёрна тебЁ пребывaюща, * слaвимъ тебE д0браго 
пaстырz, * вели1каго ґрхіерeа и3 є3ди 1наго подвигопол0жника.  

Dи, чcтнhми страдaньми ўкраси1лъ є3си 2, * и3 д0блественнымъ 
терпёніемъ преисп0лненна * с™и1телz досіfeа показaлъ є3си 2: * 

правослaвныz вёры поб0рника, * и 3 кривовёріz латjнскагw посрами 1телz: * 
тогw2 мlтвами, правовёріе въ р0дэ нaшемъ ўкрэпи2, * и 3 и 4стинное ўчeніе 
въ мjрэ распростри2.                                       Слaва, глaсъ ѕ7:  

eрбскихъ служи1телей сщ7eннагw nлтaрz, * настaвника тS 
почитaемъ їерaрше досіfeе: * твои1мъ бо путeмъ ќбw прaвw 

шeствовати навык0хомъ: * требlжeнъ є3си2, хrтy бо вёрнw раб0тавъ, * 
є3ретjческое неи1стовство и3з8wбличи1лъ є3си2, * и3 правовёріе м0щнw 
ўкрэпи1лъ є3си2: * с™hхъ nтє1цъ и3 ґп cлwвъ совсeльниче, * и3 въ слaвэ 
нбcнэй и5мъ сопричaстниче: * съ ни1миже вhну моли1сz ко гDу, * 
поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.                     И# нhнэ, прaздника.  
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С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 36 ~ 

 

 светлу одећу Богорођења оденув(ши) се, * и светлошћу 

Бого[по]знања просветлив(ши) се, Доситеје многострадални: * 

наставник доброопитни животоуводног пута био си, * и ново 

свеосвећено чедо светитеља Саве јавио се јеси.*54  

И сада ... Празника. [Зорастов]: 

ветлошћу Богорођења просвет(л)ив(ши) се, * [ми,] у таму 

безнађа оборени, усправисмо се; * да Богу правде у истини 

служимо, * у све дане живота нашег, * и у бесконачне векове.  

На Хвалите ... стихире, на 6:  

3 Празника; и 3 светитељâ, глас 8. 

Подобан: Господе, иако си на суди(ли)шту ... 

осподе, апостолā прејемника, * и делима и речима њихова 

сатрудника, * светитеља Доситеја си признао, * и [за] новог 

наставника Србским архијерејима (си) поставио, * учинив(ши) га 

путовођом у вечни живот; * у који и ми да достигнемо, његовим 

молитвама.  

осподе, стуб Цркве Твоје, * и исправних учењā говорника, * 

светитеља Доситеја си објавио; * њега гледајућ(и) у истини 

непоколебива, * и [као] слугу који веран Теби остаје; * славимо Тебе 

Доброг пастира, * великог Архијереја и јединог Подвигоположника.  

осподе, часним страдањима си украсио, * и јуначним 

трпљењем преиспуњена * светитеља Доситеја си показао; * 

православне вере бранитеља, * и кривоверја Латинског 

посрамитеља; * његовим молитвама, правоверје у [на]роду нашем 

укрепи, * и истинско учење у свету распростри.             Слава ... глас 6:  

рбских служитељā свештеног олтара, * наставника те[бе] 

поштујемо јерарше Доситеје, * јер твојим путем одиста да 

право ходимо научисмо; * триблажен (је)си, јер Христу верно 

служив(ши), * јеретичко безумље си изобличио, * и правоверје си 

снажно укрепио; * светих отаца и апостолā санаселниче, * и у слави 

небеској им сапричастниче; * с њима се једнако моли пред Господом, 

* да се смилује душама нашим.                                  И сада ... Празника. 

                                           
54* више него јасна алузија на тропар свт. Сави I архиеп. Србском. 
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~ 37 ~   Месеца децeмбра, у 31 [априла, у 30]. дан 
 

 

Славосл0віе вели1кое, тропари2, є3ктєніи 2 и3 tпyстъ. 

На Літургjи. 

Бlжє1нна: t канHнwвъ прaздника пёснь рzдовaz, и3 t канHна 
с™и1телz пёснь ѕ7-z.  

Прокjменъ, глaсъ } [прaздника]:  

ВсS землS да покл0нитсz тебЁ, и3 поeтъ тебЁ: * да поeтъ же и4мени 
твоемY, вhшній. 

[Стjхъ: Воскли1кните гDеви всS землS, п0йте же и4мени є3гw2, дади1те 
слaву хвалЁ є3гw2.] 

Прокjменъ, глaсъ з7 [с™и1телz]: 

И#сповёмсz тебЁ, гDи, * всёмъ с®цемъ мои1мъ. 

Стjхъ: Ѓще пойдY посредЁ ск0рби, * живи1ши мS. 

Ґпcлъ: къ галaтwмъ, зачaло ©f [прaздника]. 

Ґпcлъ: къ є3врeємъ, зачaло т}i [с™и1телz]. 

Ґллилyіа, глaсъ № [прaздника]: 

[Стjхъ:] Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, * творeніе же рукY є3гw2 
возвэщaетъ твeрдь.  

[Стjхъ: Дeнь дни2 tрыгaетъ гlг0лъ, * и3 н0щь н0щи возвэщaетъ 
рaзумъ.] 

Ґллилyіа, глaсъ в7 [с™и1телz]: 

Првdніи и3сповёдzтсz и4мени твоемY, * и 3 вселsтсz прaвіи съ лицeмъ 
твои1мъ.  

Стjхъ: ГDи, гDи, си1ло сп7сeніz моегw2, * њсэни1лъ є3си2 надъ глав0ю моeю 
въ дeнь брaни.  



Св. оца нaшег Доситеја [Васића] исповедника, митрополита Зaгребачког.  ~ 38 ~ 

 

 

Велико славословље, тропари, јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена: од канонā Празника Песма по реду, и од Канона 

светитељâ 6. Песма.  

Прокимен, глас 8 [празника]: 

Сва земља да се поклони Теби, и [да] пева Теби; * да пева имену 

Твоме, [Све]ишњи!*55 

[Стих: Ускликните Господу сви на земљи, и певајте имену 

Његовом, * (п)одајте славу [по]хвали Његовој!]*56 

Прокимен, глас 7 [светитеља]: 

Исповедаћу Те, Господе, * свим срцем својим.*57 

Стих: Ако п[р]ођем посред невоље, * Ти ћеш ме оживети.*58 

Апостол: Галатима, зач. 209 [празника].*59 

Апостол: Јеврејима, зач. 318 [светитеља].*60 

Алилуја, глас 1 [празника]: 

[Стих:] Небеса казују славу Божију, * а свод небески разглашава 

дело руку Његових.*61 

[Стих: Дан дану изриче реч, * а ноћ ноћи објављује знање.]*62 

Алилуја, глас 2 [светитеља]: 

[Стих:] Праведни ће исповедати име Твоје, * а исправни ће се 

настанити пред лицем Твојим.*63 

Стих: Господе, Господе, сило спасења мога, * осенио си над 

главом мојом у дан боја.*64  

                                           
55* Пс. 65,4. 
56* Пс. 65,1-2. Изоставити. 
57* Пс. [9,2; 108,1а]; 137,1а. 
58* Пс. 137,7а. 
59* Гал. 4,4-7. 
60* Јевр. 7,26-8,2. 
61* Пс. 18,2. 
62* Пс. 18,3. Изоставити. 
63* Пс. 139,14. 
64* Пс. 139,8. 



~ 39 ~   Мцcа декeмвріа, въ lа-й [ґпрjлліа, въ l-й] дeнь 

 

 

Е#ђліе матfeа, зачaло G [прaздника]. 

Е#ђліе t їwaнна, зачaло lѕ [с™и1телz]. 

Причaстенъ [прaздника]: 

И#збавлeніе послA гDь лю1демъ свои6мъ. Ґллилyіа [Три1жды]. 

Причaстенъ [с™и1телz]: 

Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ, t слyха ѕлA не ўбои1тсz. 

+ + + 

Конeцъ слyжбы, слaва и3 хвалA бGу! 

 

 
Стари фрескопис и кивот свт. Доситеја  

у манастиру Ваведењу на Топчидеру. 



С™aгw nц7A нaшегw досіfez [вaссича] и3сповёдника, митрополjта зaгребскагw.  ~ 40 ~ 

 

 

Св. Јеванђеље од Матеја, зач. 3 [празника].*65 

Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36 [светитеља].*66 

Причастен [празника]: 

Избављење посла Господ народу свом.*67 Алилуја [Три пута]. 

Причастен [светитеља]: 

У спомену вечном биће праведник, од зла гласа неће се 

уплашити.*68 

+ + + 

Крај служби, слава и хвала Богу! 

 

Нови фрескопис и кивот свт. Доситеја  

у манастиру Ваведењу на Топчидеру. 

                                           
65* Мт. 2,1-12. 
66* Јн. 10,9-16. 
67* Пс. 110,9. 
68* Пс. 111,6 и 7. 



 

 

ДРУГА СЛУЖБА СВЕТОМ ОЦУ НАШЕМ ДОСИТЕЈУ, 

НОВОМ ИСПОВЕДНИКУ, МИТРОПОЛИТУ ЗАГРЕБАЧКОМ.*69 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

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

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

4 Празника , глас 2; и 4 светитеља, глас 1: 

расећи се од младости своје даровима љубави Живога 

Господа, на љубав његову жртвом одговори. Жртвом епископа 

и пастира доброг, очинском љубављу пострадавши много, на 

послетку крвљу потврди подвиге своје, приневши себе на жртву 

Ономе Који жртву прима и Сам се на жртву приноси. О, дивни у 

страдању, Доситеје свети, удостоји нас зрака љубави Христове и 

укрепи да следимо свети пример твој. 

уховним мачем наоружан, а истином и правдом украшен, био 

си стуб вере православне, зато народ чешки у теби апостола 

Христовог виде и од тебе веру православну прими. Од Господа си 

кључ примио да и најтежа врата срца отвара, зато и многи тебе 

слушајући на пут истине Христове пођоше. О, приведи Христу 

Преблагоме, и нас који славимо спомен твој свети, Доситеје 

блажени. 

 рухо побожности у младости одевен, њиме си красио кротку 

душу своју, спремајући се да умножиш таланте од Бога које ти 

даде, да речју ловиш срца људи као ученик Христов, да науком 

јеванђелском просвећујеш народ Бога жедни, да трпљењем у мукама 

Господа сведочиш. Научи и нас, учитељу благи, да ходимо стазом 

која води Христу; Њега моли да спасе душе наше.  

                                           
69* ову службу је саставио уз Велики пост 2011. г. у Константиновом граду – Нишу, ђакон Игор 

Давидовић. Иако су обе службе писане за дан светитељевог уснућа, 31. децембар, предлажемо да се 

ова друга служба пева у дан Преноса (Откривања и пресвлачења) његових св. моштију, 30. априла. 
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2. служба свт. Доситеју, новом исповеднику, митрополиту Загребачком.  ~ 42 ~ 

 

 

 наручје Христу, Небеском Женику, привео си многе, будући 

по речима Павла апостола „Свима све да кога за Цркву и 

Јеванђеље задобијеш.“*70 Сиротима и патницима утешитељ, 

страдајућима пријатељ, свима истинска утеха; јер те Логос Божији 

ологоси и даде ти силу речи своје да њом плениш срце људи и све 

приводиш извору бесмртности. Приведи и нас источнику живота, и 

напој душе наше да никад не жедне. 

красе Цркве Христове, верно чедо светитеља Саве, народ свој 

богољубиви извору живота приводиш, зато те данас у 

химнама прослављамо. Архијереју свети мучениче блажени 

Доситеје оче наш, путовођо рода свог крстоносног, сачувај нас под 

окриљем Цркве Свете и измоли за нас велику милост. 

ожанском љубављу украсио си живот свој, свештени оче 

Доситеје, носећи на телу своме ране Христове, којима Он 

спасе род људски, за све страдајући, и смрт победивши смрћу 

својом и васкрсење пројавивши као Бог. И ти ранама украси тело 

своје, муке за Христа храбро подневши. Спасавај род свој примером 

исповедања до крви вере праве, и молитвом пред престолом Живога 

Бога са свима светима из рода нашега, да помилује и спасе и у тајну 

васкрсења свога уведе стадо твоје.                                       Слава ... глас 6: 

учитељи твоји рукама својим венац исповедништва ти 

исплетоше, којим Господ Милосрдни главу твоју украси. Он 

Који је љубав, за љубав и жртву твоју те награди, Царство небеско 

дарујући ти, где се наслађујеш, гледајући лице Господа пред Којим 

војске небеске дрхте, где сви са Христом вечно живе причешћујући 

се Њиме. Моли за нас, Доситеје блажени, да удостојени живота 

вечног будемо, да се са тобом Христу Богу радујемо.  

И сада ... Празника. 

Вход. Паримије исповедника. 

На Литији: стихире празника, и светитеља. Глас 1: 

вештеноисповедниче Доситеје, без страха си поднео ругање 

гонитеља својих, тешећи се страдањима која Христос Господ 

за род људски поднесе. Он, Јагње Божије, Које немо на заклање пође, 

                                           
70* 1. Кор. 9,22. 
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украси те великим трпљењем да испијеш чашу страдања до краја. 

Он Који смрт победи и двери рајске отвори, утеши те, светитељу 

благи, чекајући у Царству Свом, тебе верног слугу Свог, да те над 

многима постави. Њега моли да и нас децу твоју, на вратима 

Царства Свога препозна, и у загрљај Свој прими.                         Глас 2: 

ојим речима да опевамо преблажени спомен твој? Да ти хвалу 

приносимо као узорном пастиру словеснога стада; или као 

апостолу последњег времена, који речима својим многе Христу 

Спаситељу приведе; или као храбром исповеднику, који не жалећи 

живот пострада за истину, јер ти украси себе свим врлинама, 

Доситеје премудри, и уђе у радост Господара Својега.                Глас 3: 

ојмо, браћо православна, новом апостолу последњих времена, 

великом просветитељу и учитељу. Песмом хвалећи Бога 

дивног у Његовим светима, посведоченог Доситејевим страдањима, 

јер Христос Господ из мртвих Васкрсли, вечном радошћу у Царству 

Своме њега дарова.                                                                                 Глас 4: 

алови искушења носе нас у страну, са правог пута у пропаст 

срљамо, но имајући тебе, љубљени оче наш, као светли 

пример трпељивог страдалника, који не жалећи тело и трпећи 

муке, храбро иђаше путем трновитим и уским у сретање Христу 

Небеском Женику. Хвалимо се тобом, и молимо те свети оче 

Доситеје, закрили нас светим омофором својим и води нас путем ка 

Царству небеском.                                                                    

Слава ... глас 5: 

 каква је радост страдања за Христа; о, каква је крепост коју 

Господ даје да страдањем сатре сву људску сујету, смирењем 

мученика порази мучитеље; о, каква је радост вечнога живота, кад се 

смртно тело у ново рухо облачи, хаљине непропадљивости за 

одежде крваве; о, каква је радост Христовог погледа и топлина 

загрљаја Небескога Оца. То зна душа светог исповедника, који данас 

крепи верна чеда своја, да крст узму и за Христом крену у вечну 

радост Господара Свога.  

И сада ... Празника. 
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На Стиховње: стихире, глас 3: 

а Христовој вери темељећи живот, Јеванђељем светим учећи 

се, благи, стекао си мудрост светих апостола. Архипастирским 

жезлом водио си стадо као добри пастир Извору Живота, појећи га 

живом водом да никад не жедни, хранећи га речима утехе, крепећи 

га страдањима својим. Верна чада твоја по свој васељени вапију ти, 

оче: избави нас од напасти сваке молитвама својим. 

Стих: Свештеници Твоји, [Господе,] обућиће се у правду; * и 

преподобни Твоји, обрадоваће се.*71 

разнујући спомен светог Доситеја, песмом прославимо 

великога Бога, јер су чудесна дела Његова, и нема речи која би 

била кадра да опева Његова чудеса. Како описати чудо љубави 

Створитеља света, осим трпљењем, као мудри Доситеј, нем у 

страдању, а срцем појући славу милом Господу. 

Стих: Часна је пред Господом * смрт преподобних Његових.*72 

ашу страдања до краја испивши, непоколебиви стубе вере 

православне, ризницо сваке добродитељи небеске, вођен 

Светим Духом огањ искушења прешао си, јавивши се наследник 

Небескога Царства. Љубљени слуго Свевишњега Цара, похвало рода 

хришћанскога, теби данас кличе васељена цела, спасавај нас 

молитвама својим, свети Доситеје Богомудри.               Слава ... глас 8: 

огом обогаћен, од свих на свету богатији; Духом освећен, од 

свих мудраца мудрији; показа се, архијереју свети, Доситеје 

свештени, милозвучна харфо Створитеља света. Јер ти мудро изабра 

слуга Божији бити, земаљске красоте под ноге ставивши, задоби 

небеску бесконачну радост, одевен у рухо вечности, предстојећи 

Христу извору Љубави. Њега моли да оживотвори и нас који му 

вапијемо: Спаси нас молитвама владике светог, Животодавче Боже 

наш.                                                                                    И сада ... Празника. 

На благосиљању петохлебнице: тропар празника двапут, и 

тропар светитеља једном. 

                                           
71* Пс. 131,9. 
72* Пс. 115,6. 
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Тропар, глас 8:*73 

д младости своје, * Доситеје, 

славни исповедниче, * 

принео си себе Господу; * 

страдајући за име Христово, * 

проповедао си Царство Божије; * 

с Господом се сараспео, * да би с 

Њиме вечно живео. 

Тропaрь, глaсъ }:*74 

 ю4ности твоеS, досіfeе, 
слaвный и3сповёдниче, * 

принeслсz є3си2 гDеви: * страдaz њ 
и4мени хrт0вэ, * проповёдалъ є3си2 
цrтвіе б9іе: * гDу сраспsлсz є3си2, * 
ћкw да съ ни1мъ вёчнw живeши. 

НА ЈУТРЕЊУ. 

На Бог (је) Господ ... тропар празника двапут. 

Слава ... тропар светитеља, глас 8: Од младости своје ... 

И сада ... опет Празника. 

По 1. стихословљу: сједален, глас 8: 

а сусрет са Христом, Небеским Жеником, од младости своје 

као мудра дјева кандило душе си припремао, место уља 

трпљење и ревност си стицао. Крвљу својом разгорео пламен вере 

праве, и дочекавши у поноћ Женика Цркве, уђе у одаје Царске и у 

рухо вечног живота одену се. О, приправи пред нама пут да би, 

познавши Истину и ми спремни као мудре дјеве, дочекали Женика 

душа наших.                                                     Слава ... и сада ... Празника. 

По 2. стихословљу: сједален, глас 8: 

риђите сви православни народи, прославимо оца нашег 

Доситеја, за Христа страдајућег исповедника, који веру устима 

исповеди, жртвом посведочи и крвљу запечати, [оца и пастира, 

свети лик архијереја Цркве Христове,]*75 поклонимо се његовом 

христоликом образу, јер он задоби ангелским Животом и трпљењем 

у страдањима порфиру царску, да се преображен њоме огрне у 

светлост неизрециве красоте лика Христовог.  

Слава ... и сада ... Празника. 

                                           
73* по некима овај тропар и кондак је саставио митрополит д-р Амфилохије (Радовић) за 

Откривање светитељих моштију 30. априла (13. маја) 2008. г. 
74* незнатна редакција ранијег превода на цсл. 
75* овај део у [...] се чини као сувишан и(ли) недовољно јасан, или као залутао однекуд, требало 

би га изоставити, или некако преосмислити. 
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Полијелеј. Величање: 

еличамо те, свештеноисповедниче свети Доситеје, и певамо 

подвиге и страдања твоја, која за Христа, мудри наш владико, 

поднесе. 

Изабрани псал(а)м светитељу. 

По полијелеју: сједален, глас 4: 

лодовима вере украси сву земљу, поставши ловац људских 

срдаца, апостолском ревношћу у Лађу спасења увео си многе, 

зато земља Чешка поје химну Богу, што кроз тебе позна истиниту 

веру. На пут страдања за тобом пође од тебе научен вери и трпљењу 

свети Горазд Чешки. Са њим се радујеш пред престолом Христа, 

Небескога Цара и Човекољубца.                 

Слава ... и сада ... Празника. 

Св. Јеванђеље исповедницима: Лк. Зач. 64 (12, 8-12). 

По 50-том псалму: стихира, глас 6: 

лагоуханије миомирно испуни нам свету Цркву, у дан славља 

великога празника, хвалимо свештени спомен твој 

милозвучним песмама, прими принос од срдаца наших испуњених 

топлином љубави твоје. О, свештени оче Доситеје, не презри нас по 

заслугама нашим, но моли се Христу Срцезналцу да спасе и 

животом дарива, нас који ти с љубављу певамо: спаси нас, радости 

наша, мудри оче и пастиру добри.  

Канон светитеља, глас 8. 

Песма 1. Ирмос: 

Прешав(ши) воду као суво, и египатско избегав(ши) зло, 

Израилац клицаше: Певајмо Избавитељу и Богу нашем!*76 

ивотодавче Христе Господе, озари нас лучама Своје 

благодати, да бисмо облагодаћени научили певати песму 

свештеноисповеднику Твоме, кога Ти изабра. 

д младости Христа заволевши, на пут страдања пошао си, и 

презревши све светско, задобио си вечност, Доситеје блажени. 

                                           
76* незнатна редакција превода Ирмосā са цсл. од 5. децембра 1994. г.  
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пископским жезлом водио си мудро паству своју, за све 

непрестано Христу вапијући; избави нас и сада од свих 

опасности, оче наш љубљени.                                                Богородичан:  

огоизабрана Војвоткињо, Невесто Неневесна, Дјево 

Богородице, Мати Христа Бога, Теби пева сва твар и вапије Ти: 

Моли Сина Свога и Бога да нас помилује. 

Катавасија Божићна. 

Песма 3. Ирмос: 

Створитељу свода небеског(а), и Саздатељу Цркве – Господе, Ти 

ме(не) утврди у љубави Твојој – крају жеља, утврђење верних, једини 

Човекољубче. 

традајућа за веру истиниту, за љубав неизрециву, улепша те 

Господ красотом небеском и окити венцем непропадљивим, у 

одећу светлости одену те Онај Који се одева светлошћу као хаљином. 

рхијереја мудрог свети лик, чудесним житијем преукрашен, 

самим Христом Богом обогаћен богатством непропадљивим, 

обогати и нас милошћу Господњом молитвама својим. 

илостив и кротак, смирен и незлобив, икона Христа 

Великог Архијереја, јер такав нам архијереј требаше, да у 

свему следи нашем Владики Христу. Њега моли, Доситеје свети, да 

се спасемо.                                                                                Богородичан:  

ођењем Твојим, Пречиста Дјево, људи добише наду у вечно 

блаженство, јер од Тебе дође у људском телу Бог Створитељ 

свих, да с људима поживи, страдања претрпи, и као Бог из мртвих 

васкрсне и грех Адамов исправи, Он, Нови Адам, Спаситељ света. 

Сједален, глас 5: 

вети јерарше, Доситеје оче, духовни неимар био си, градећи у 

себи храм Духа Светога, у срцу престо Христа Бога, сав се 

Њему предавши. Ходећи путем живота и истине, збору светитеља 

присаједини се. Архипастиру и учитељу смерни, научи нас 

мудрошћу Духа Светога, трпљењу и крајњем смирењу, да се и ми 

удостојимо радовања с тобом у Небеском Царству Господа нашега. 

Слава ... и сада ... Празника. 
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Песма 4. Ирмос: 

Чуо сам, Господе, [за] тајну Твога старања; разумех дела Твоја, и 

прославих Твоје Божанство. 

техо ожалошћених, крепости страдајућих, хранитељу гладних 

и оче сиротих, не остави и нас спасења иштућих, но моли 

Спаса нашега Христа Господа да нас као добре слуге препозна.  

идећи Срцезналац Христос ревност твоју, постави те за 

пастира и архијереја, да мудрошћу Духа водиш стадо своје, 

Кладенцу где извире вода жива. 

ранећи богомудрим речима паству ти милу, апостолску 

ревност показавши, приведе многе на пут спасења, Доситеје 

свеосвећени.                                                                                Богородичан:  

адилнице златна и Лествице ка Царству, Мати Божја, не 

презри мољења слугу Својих, Чиста, но посети нас Својом 

Мајчинском утехом. 

Песма 5. Ирмос: 

Просвет(л)и нас заповестима Твојим, Господе; и уздигнутом 

руком Твојом, (по)дај нам Твој мир, Човекољубче. 

ројице Једносуштне и Нераздељиве, Човекољубивог Оца 

верно чедо био си, поневши на телу своме ране Христове, за 

Њега страдајући да би са Њим вечно живео; умилостиви Љубав 

Вечну, Христа Бога нашега, према грешном роду твоме. 

ођен љубавном чежњом ка Господу, у анђелски образ у 

младости се обуче, и бескрвну жртву монашког живота крвљу 

својом запечати. 

рква жива прославља Господа у светима Његовим, и теби, 

светитељу Божјем, вапије: Доситеје, владико наш свети, 

умилостиви према нама Господа, Који живот даје.         Богородичан:  

паси од беда слуге Своје, Богородице Пречиста, јер теби као 

Матери Божјој у невољама притичемо, милости просимо и 

молимо Те, приведи нас Царству Сина Свога. 
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Песма 6. Ирмос: 

Излићу молитву пред Господом, и казаћу (Ње)му јаде моје; јер се 

злом душа моја испуни, и живот се мој аду приближи; па се молим 

као Јона: Боже, изведи ме из пропа(д[љ]иво)сти. 

ебе украшеног свим врлинама, и житеља небескога Царства, 

молимо и вапимо ти: од беда и невоља избави нас, Доситеје 

свети, молитвама својим. 

остигавши меру висине раста Христовог и жртвом својом 

даривавши Цркву, која се крвљу мученика утврђује, утврди и 

нас под окриљем Цркве Свете, и спаси од смутног времена јереси и 

раскола. 

оре живота крвљу твојом обојено препливао си, блажени, сада 

радости краја нема у ширинама рајским, Доситеје, владико 

наш свети, крај Источника љубави вечне моли се да се и ми живом 

водом напојимо, и Царства љубави житељи постанемо. Богородичан:  

ивна Изабранице Домостроја Божјег, Лествице ка Царству 

небеском, коју Јаков старозаветни предсказа, Измиритељко 

земље са небесима, буди и нама који Те прослављамо и скрушено Ти 

вапимо Лествица ка Царству Сина Свога и Бога. 

Кондак, глас 4:*77 

д царскога града Ниша до 

Закарпатске Русије, * и 

Загреба, Голготе своје, * верно си 

Богу служио, * Христа 

Спаситеља сведочио * животом, 

делима и речима, * трпљењем 

задобивши венац славе, * и 

ушавши у вечну радост Пресвете 

Тројице.                                   Икос: 

Кондaкъ, глaсъ д7:*78 

цrкагw грaда ни1ша до 
закарпaтскіz руси2, * и3 зaгреба, 

голг0fы твоеS, * вёрнw бGови 
служи1лъ є3си2, * свидётельствуz хrтA 
сп7са * житіeмъ, дBлы же и3 словесы6, 
* терпёніемъ стzжaвъ вэнeцъ 
слaвы, * и3 вшeдъ въ вёчную 
рaдость прес™hz трbцы.        Јкосъ: 

рхипастиру свети, похвало рода нашега, сејао си семе љубави 

где год те је рука Божја водила, од царскога Ниша, где жезал 

епископски прими и где многе сузе у страдању за народ свој проли, 

                                           
77* видети напомену уз тропар. 
78* ранији превод на цсл. 
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поневши Крст часни пред верним ти стадом и кроз огањ искушења 

ходећи. Апостоле Русије Закарпатске, где утврди народ у отачкој вери, 

и Чешке земље лествице ка Царству, јер у теби видевши оца и 

учитеља, приђоше Цркви Божјој дверима спасења. У Загребу поднесе 

тешка гоњења, иако свима љубав показиваше, сестре под велом 

милосрђа кријући се, немилосрдно бијући те, наслађиваху се патњама 

твојим, којима ти код Господа стече велику милост; зато ти данас 

кличу верна чеда твоја: Радуј се, Доситеје свети, похвало рода нашега!  

Синаксар: 

вога дана Света Христова Црква молитвено прославља свештени 

спомен светог и новог исповедника вере православне, Доситеја, који 

по светом промислу Божјем у тешка по Цркву и народ времена у 

земљи српској би изабран за епископа Константиновог града Ниша 

1913. године Господње. Као епископ ове древне катедре, од самог 

почетка свог пастирствовања почео је својом храброшћу и љубављу ка 

Господу сведочити спремност да касније понесе велики венац 

мучеништва и исповедништва за Христа. Као новоизабрани епископ 

Нишки сусрео се са великим страдањима народа овог краја од Бугара, код 

којих је у заточеништву провео три године, од 1915. до 1918. тако носећи 

страдања свог народа на својим леђима. Од стране Свете Православне 

Цркве Српске, као један од најученијих епископа свога времена, послан је 

у мисију на молбу Чешког народа, који је желео да се, поучен 

православном вером, врати под окриље Свете Христове Цркве. У Чешкој 

и Закарпатској Русији овај уистину дивни апостолски муж примером 

своје вере и златоустим беседама обратио је многе душе и упутио их на 

пут спасења, међу њима и у Цркви Христовој као свештеномученика 

прослављеног Горазда, епископа Чешког. Да би се истина Христова 

раширила по свој васељени апостолском ревношћу светих људи, Српска 

Православна Црква упутила је епископа Нишког Доситеја у новоосновану 

митрополију Загребачку и поставила га за првог митрополита Загребачке 

митрополије 1933. године. Митрополит Загребачки Доситеј последице 

проглашења НДХ 1941. године први је осетио на свом телу. Ухапшен је од 

стране усташа и одведен у затвор, из затвора је због болести упућен у 

болницу у којој је претрпео велика страдања од стране римокатоличких 

сестара из реда милосрдница, које су се служиле зверским методама 

мучења верних служитеља небеског Цара Христа Господа. Као у древним 

временима прогона хришћана, и овај свети страдалник претрпе велике 

муке за Христа, у болници су му сестре чупале косу и браду и тукле га на 

О 
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разне начине, док га коначно у полусвесном стању, свог укрвављеног нису 

послали у Београд, где је своју свету душу предао у руке Женику своме 

Христу Господу, 13. јануара 1945. године Господње, у светој обитељи 

Ваведењској у Београду. Његово име је уписано у диптихе светих 

Христове Цркве 1998. године, а свете мошти су му извађене из земље 2008. 

године и часно почивају у цркви Ваведењске обитељи. 

Песма 7. Ирмос: 

Дошав(ши) некада из Јудеје у Вавилон, младићи вером у Тројицу 

погасише пламен [у] пећи, певајућ(и): Благословен (је)си, Боже 

отаца [наших]. 

е презри, благи оче, молитвене уздахе и сузе наше, које ти у 

невољама приносимо, спаси род наш Христоносни, витлани 

буром искушења. 

а светим Савом и свима светима из рода нашега, Доситеје 

блажени, не престај молити Спаситеља Христа да нас од греха 

спасе и од смрти исцели, дајући нам живот вечни. 

осећи јарам благ и бреме лако, дошавши Христу, Он те 

ослободи и за подвиге твоје награди те нецењеном 

наградом.                                                                               Богородичан:  

звишенија од небеских сила, телесни престоле Божјега Сина, 

Тебе Која си родила Бога Логоса, молим: Спаси и од страдања 

избави, Избавитељко и радости свих хришћана. 

Песма 8. Ирмос: 

Цара небескога, кога [о]певају војске анђела – хвалите и 

преузносите у све векове. 

а свештени принос принео си себе Богу Сведржитељу, 

свештеноиспоиведниче Доситеје, страдањем у живот вечни 

идући, хвалећи Бога за сва дела Његова. 

ако су дивна насеља Твоја, Господе,*79 небеса су украшена 

ликовима светих. Црква Твоја вапије Ти, Спасе: уврсти нас 

међу свете Своје, Ти Који си нас избавио окова смрти, покажи нас 

учесницима васкрсења Свога, и наследницима небескога Царства. 

                                           
79* Пс. 83,2а. 
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ебе свештеноисповедника љубављу Христовом испуњеног, 

молимо и вапијемо ти: Ороси нас, верна чеда своја, росом 

љубави Божје, да нас по љубави као Христове цели свет 

препозна.                                                                          Богородичан:  

 Мати Божја, Радости свих патника, Царице тишине, води нас 

руком Својом моћном, у небеско Царство Сина Свога. 

Песма 9. Ирмос: 

Спасени Тобом, Дјево чиста, исповедамо Те[бе] [као] истиниту 

Богородицу, величајућ(и) Те с(а) безтелесним зборовима. 

оситеје свештени, свке хвале достојни, под омофор твој 

притичемо и молимо те, благи: Облагодати нас молитвама 

својим Јединоме Спаситељу Христу Богу. 

рекрасне баште рајске миомирисни крине, Доситеје 

богоизабрани, архијереју свештени, теби пева род 

православни: Спаси нас молитвама својим. 

ута који води у живот добри путовођо, не дозволи да род твој 

у пропаст греховну скрене, но правим га путем Христу 

приведи.                                                                                       Богородичан:  

илосрдна Мати целе васељене, са Доситејем светим 

богоизабраним, моли Сина Свога Спаситеља света: да нас 

пребогатом милошћу Својом помилује и у радост Своју прими. 

Ексапостилар празника. Слава ... светитеља, глас 2: 

еличамо у химнама живот твој, Доситеје мучениче, певамо и 

славимо сва страдања твоја, која поднесе за Христа и народ 

свој крстоносни, владико наш свети, апостоле и пастиру добри, не 

престај молити за спасење свих нас.                           

И сада ... Празника. 

На Хвалите ... стихире, на 8:  

4 празника, глас 1; и 4 светитеља, глас 2: 

равославних догмата верни чувару, у смутна времена кад од 

истине многи застранише, ти показа ревност велику, и 

страдања многа поднесе и крвљу својом истину потписа. Зато те 

Црква данас прославља и пева ти као мудром учитељу, ревносном 
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апостолу и дивном страдалнику, кога Христос Господ као 

многоплодну маслину и миомирисни цвет за Царство Своје изабра. 

ревних мученика мудри подржаваоче, трпљењем Јова 

праведнога Господу угоди и сатану у лику џелата порази; 

смирењем Стефана првомученика разјари звери људске да ти тело 

муче, и ранама к'о ђерданом златним красе душу, храбри мучениче. 

Сад се Тобом хвале твоја верна чеда, од твог Ниша, града царскога, 

до Загреба, твога губилишта, Београда где ти мошти свете у 

Васкрслог Христа веру сведоче, и кличе ти данас жива Црква Божја: 

Радуј се, светитељу Доситеје, ти украси Цркву својим светим ликом, 

и освети земљу светим ти животом. 

адују се хорови светитеља, јер са земаљске Голготе и страдања 

горких, многи претрпевши до краја спасење добише, венцем 

мучеништва украсивши главе своје, својом смрћу вечност задобише. 

Јер животе на земљи за Христа положише, а Он их у Царству 

вечношћу дарива. О, велики страдалниче Доситеје, оче наш свети, 

што са светитељима пред Христом Богом стојиш, Њега моли да 

спасе и себи приведе, нас који прослављамо Бога у светима 

Његовим. 

леменитим животом својим на земљи анђелима небеским 

уподоби се, часно подневши страдања горка лику мученика 

светих приброја се, прекрасним житијем твојим обогати земљу. 

Невином крвљу за Истину проливеном утврди Цркву, коју Христос 

Спаситељ крвљу основа. Смерни живот свој жртвом овенча, украси 

се венцем непропадљивим.                                                  Слава ... глас 6: 

лужбу светих претходника Кирила и Методија, наставио си, 

благи, учећи и просвећујући народ науком Јеванђелском, 

крљушт незнања са очију скидајући, видајући ране греховне на 

душама људским, просвети их познањем истине Христове. И сам 

науком небеском опијен, појио си народ са студенца Христовог, 

науком Његовом пленећи и просвећујући, крвљу Његовом 

оживотворавајући паству своју, припреми их да с тобом, Доситеје 

свети, у васкрслом Христу вечни живот нађу.        И сада ... Празника. 

Велико славословље. 
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НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена: 3. песма Канона празника, и 6. песма Канона светитеља. 

Прокимен, глас 7: 

Исповедаћу Те, Господе, * свим срцем својим.*80 

Стих: Ако п[р]ођем посред невоље, * Ти ћеш ме оживети.*81 

Апостол: Јеврејима, зач. 318.*82 

Алилуја, глас 2: 

Праведни ће исповедати име Твоје, * а исправни ће се настанити 

пред лицем Твојим.*83 

Стих: Господе, Господе, сило спасења мога, * засенио си над 

главом мојом у дан боја.*84  

Св. Јеванђеље од Јована, зач. 36.*85 

Причастен: 

У спомену вечном биће праведник, од зла гласа неће се 

уплашити.*86 

 
Храм манастира Ваведења на Сењаку, Београд.

                                           
80* Пс. [9,2; 108,1а]; 137,1а. 
81* Пс. 137,7а. 
82* Јевр. 7,26-8,2. 
83* Пс. 139,14. 
84* Пс. 139,8. 
85* Јн. 10,9-16. 
86* Пс. 111,6 и 7. 



 

 

ДРУГИ СИНАКСАР СВТ. ДОСИТЕЈУ, 

НОВОМ ИСПОВЕДНИКУ, МИТРОПОЛИТУ ЗАГРЕБАЧКОМ.*87 

Стих: Доситеја славнога песмама прославимо верни, 

пред престолом Цара небескога нашег заступника. 

вај свети муж бејаше рођен крајем 

1877. године, месеца децембра, у 

Београду у сиромашној али 

побожној породици, која му на 

крштењу даде име Драгутин. Од 

детињства свога заволе Бога и мајку Цркву, 

па у младости одлучи да учи Богословију. 

Ангелски образ монашки примио је још у 

време учевања у славној Манасији, 

поневши име преподобног Доситеја, 

ученика славног авве Доротеја. Као 

најбољи од најбољих, од митрополита 

Српског Михаила, би послан у Кијев, на 

чувену Духовну академију, да се у науци 

хришћанској још више утврди. Жељан знања и наукољубив, из 

Кијева одлази у Берлин, где изучава протестантско богословље, а 

затим у Лајпциг где учи философију. Године 1907. бива постављен за 

васпитача и професора Богословије у Београду, но убрзо одлази у 

Француску на даље школовање на Сорбони. Кад наступише тешка 

времена, кад устаде народ на народ и царство на царство, Доситеј се 

врати да помогне свом народу. У време крвавих Балканскох ратова, 

Доситеј путоваше по ратиштима делећи помоћ. У време кратког 

благостања, би изабран Доситеј за архијереја тада највеће и 

најмногољудније епархије Нишке.  

Већ неколико дана по устоличењу, подиже Доситеј са 

свештеницима својим споменик славном митрополиту мученику 

кир Мелетију, и величанствено прослави шеснаест векова слободе 

хришћанства. Но убрзо након овога, опет устаде народ на народ и 

                                           
87* овај синаксар је саставио Нишки ђакон Далибор Мидић. 
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царство на царство, наступише тешка времена, а Ниш постаде 

престони град. У њега се сјати мноштво сиротих, гладних, болесних 

и потребитих, а Доситеј их све примаше и збрињаваше. Кад из 

Ниша под најездом сви великаши отидоше, Доситеј остаде да чува и 

брани народ, па због овога многе муке поднесе и прогонство 

претрпе. По окончању страдања, са мноштвом својих састрадалника 

врати се у Ниш и затече тужно стање: цркве попаљене, манастири 

опљачкани, свештеници и монаси поубијани. Његов дом постаде 

дом утехе свим невољнима: удовим женама свештеника и сиротој 

деци њиховој. Са својим брижљивим несрпским пријатељима 

подиже дом за ратну сирочад, коју храни, поји, обува и одева, 

школује и пази. Оснива у манастирима домове и школе за слепу и 

слабовиду децу, и привредну задругу са штампаријом која ће својим 

радом све њих да издржава.  

У новоствореној послератној држави, један је од главних 

представника светог Сабора, који је ишао у Константинопољ и молио 

да наша Црква добије статус Патријаршије. Нова времена донела су и 

многе промене, па свети Доситеј постаде и апостол и просветитељ 

словенских народа: Чешког, Пољског, Словачког и Подкарпатског. На 

просторима древне Моравске он наставља оно што су света браћа 

Кирило и Методије започели. Задивљено његовом љубављу и 

учењем, мноштво народа похита у његово очинско наручје. Он најпре 

у свету веру Православну преведе потоњег мученика Горазда 

Павлика, а са њим и 150.000 верних и тако постаде један од највећих 

апостола, мисионара и просветитеља ХХ века.  

У епархију Нишку прима на хиљаде руских монаха и монахиња, 

свештеника, официра, професора, научника и уметника, који у 

његовом загрљају налазе себи уточиште и спас. Као најбољег свети 

Сабор изабра га 1932. године за првог митрополита новоосноване 

митрополије Загребачке. Са Нишке железничке станице у сузама 

владику Доситеја испраћа 3.000 људи. У Загребу Доситеј учи, 

просвећује, бодри, брине, храбри и чува. И опет, као и раније, устаде 

народ на народ и царство на царство, и почеше једни друге 

прогонити и изгонити. И настаде време када многи убијаху, 

мислећи да Богу службу чине. И ове мученичке кончине би 

удостојен и свети Доситеј. Ухапшен, бијен и мучен, у тешком стању 
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бива пребачен у Београд, где се у манастиру Ваведење упокоји 13. 

јануара 1945. године.  

Пре своје мученичке кончине, желећи да тужни народ утеши, из 

Загреба по Божићу 1932. године, на данашњи дан (31. децембра / 13. 

јануара) шаље писмо, свагда важно и подједнако сада као и тада 

снажно, у коме између осталог пише: „Ми смо радосни, ми смо 

весели, иако је веза која нас је везивала двадесет година раскинута. 

Велики низ година, али и година судбоносних провели смо заједно. 

Ви сте били моји и ја сам био ваш. Радовали смо се у радости и 

туговали у тузи, а несрећу делили. Обраћам се свима вама у лепом 

граду Нишу, граду великога и светога цара миротворца и равнога 

светим апостолима Константина, славном граду Немањином и 

бесмртнога јунака чегарског Стевана Синђелића, незаборављеном 

граду наших свештеномученика. Ми се растајемо, а на растанку вам 

поручујемо: бићемо срећни ако чујемо да хвале вашу ревност, 

побожност, честитост, једнодушност и сложност у добру. Бићемо 

срећни и пресрећни ако останете увек онакви какве смо вас Ми 

оставили. Особинама, врлинама ваше душе ми смо се увек хвалили, 

јер сте заиста били достојни похвале.“  

Молитвама светог владике Доситеја, Господе Исусе Христе Боже 

наш, помилуј нас. Амин. 

 

Уље на платну из седишта  

Загребачко-љубљанске митрополије. 



 

 

 

Гробови три игуманије манастира Ваведења  

(Ангелине, Меланије и Агније)  

и митрополита Доситеја (Васића) и Јосифа (Цвијовића). 

 

Госпођа Персида Миленковић, ктиторка манастира Ваведења. 

 



 

 

 

АКАТИСТ СВЕТОМ ОЦУ НАШЕМ ДОСИТЕЈУ, НОВОМ ИСПОВЕДНИКУ, 

ЕПИСКОПУ НИШКОМ И МИТРОПОЛИТУ ЗАГРЕБАЧКОМ.*88 

КОНДАК 1. 

нђелским језиком љубави теби, богољубљени оче, ми, деца 

твоја, испунивши се духом трпљења твога, приносимо ове 

похвале; а ти, пошто имаш смелости ка Оцу нашем 

небеском, милостиво посредуј за наше спасење да бисмо ти у 

чистоти срца певали: Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче 

Цркве Христове. 

ИКОС 1. 

и анђелима, ни духовима се не присаједини,*89 но роду 

нашем, један од нас постаде, тело*90 и крв, нама сличан, сам 

Логос Божји, и обнови природу нашу и спасе створење, и у 

ове дане устројавајући спасење наше, Себи за служитеља изабра 

богомудрог оца нашег Доситеја, коме радосно кличемо:  

Радуј се, призвани на радост вечног живота. 

Радуј се, посвећени у тајне небеског Царства. 

Радуј се, обрадовани благовешћу Дјевиног зачећа.  

Радуј се, обновљени тајанственим оваплоћењем Сина Божијег.  

Радуј се, радошћу с висине вазда крепљени. 

Радуј се, љубављу Божанском свагда вођени. 

Радуј се, висино богољубља. 

Радуј се, ширино човекољубља. 

Радуј се, сасуде изабрани*91 доброте Христове. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

                                           
88* акатист је саставио Лазар Љубић у децембру 2015. а измењен је и допуњен у августу 2018. г. 

(Ниш – Зајечар). Први пут је прочитан 13. јануара 2016. г. пред светитељевим кивотом у 

Световаведењском манастиру на Топчидеру у Београду. Превод (препев) на цсл. Зор. А. Ст. је 

започео месеца јуна 2018. год. Довршено, прегледано и финално редиговано крајем новембра и 

почетком децембра 2019. г. 
89* ср. Јевр. 2,16. 
90* Јн. 1,14. 
91* Д. ап. 9,15. 
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Ґкafістъ с™0му nц7Y нaшему досіfeю, н0вому 
и3сповёднику, є3пcкпу нjшскому и3 митрополjту 

зaгребскому. 

Кондaкъ №. 

гGльскимъ љзhкомъ любвE тебЁ, бGовозлю1бленне џ§е, мы2, ч†да 
тво‰, и3сп0лнившесz дyха терпёніz твоегw2, прин0симъ сі‰ 
похвалы6: тh же, и3мёzй дерзновeніz ко nц7Y нaшему нбcному, 

млcтивнw ходaтайствуй њ нaшемъ сп7сeніи, ћкw да въ чcтотЁ с®ца поeмъ 
ти2: Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Јкосъ №. 

и ѓгGлwмъ, ни духHмъ соедини1сz, но р0ду нaшему, є3ди1нъ t 
нaсъ бhсть, пл0ть и3 кр0вь, нaмъ соoбрaзенъ, сaмое сл0во б9іе, 
и3 возwбнови2 є3стество2 нaше и3 сп7сE создaніе, и3 въ сі‰ дни6 

ўстроsz сп7сeніе нaше, себЁ служи1телz и3збрA бGомyдраго nц7A нaшего 
досіfeа, є3мyже рaдостнw вопіeмъ: 

Рaдуйсz, въ рaдость присножив0тіz призвaнный: 
Рaдуйсz, въ т†йны нбcнагw цrтвіz посщ7eнный. 
Рaдуйсz, бlговёстіемъ дв7ыz зачaтіz возрaдованный: 
Рaдуйсz, тaинственнымъ воплощeніемъ сн7а б9іz возwбновлeнный. 
Рaдуйсz, рaдостію съ высоты2 вhну ўкрэплsемый: 
Рaдуйсz, люб0вію бжcтвенною всегдA наставлsемый. 
Рaдуйсz, высото2 бGолю1біz: 
Рaдуйсz, широто2 чlвэколю1біz. 
Рaдуйсz, бlгости хrт0вы сосyде и3збрaнный: 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Ѓ 

Н 
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КОНДАК 2. 

рестони град Београд удостојен би почасти: да ти колевку и 

васпитање припреми, Доситеје блажени, да светитеља 

Божијег изнедри и одгоји; а ми, знајући да си постао 

српскога рода понос и похвала, запевајмо Богу: Алилуја. 

ИКОС 2. 

аволевши чистоту живота по Богу, зажелео си Господу 

Христу у монашком лику да служиш, те си власи своје главе 

постригао; и као истинског богословља ученик, 

преподобним оцима у светом Кијеву следио си у подвигу поста и 

молитве; овоме дивећи се, говоримо ти:  

Радуј се, смирени послушниче воље Божије.  

Радуј се, јер си оставио пролазно да би стекао вечно. 

Радуј се, јер си у сладости подвига нашао спокој. 

Радуј се, јер си уздасима и вапајима украшавао душу своју. 

Радуј се, јер си као темељ поставио покајање. 

Радуј се, јер си улепшање монашког збора. 

Радуј се, јер си дух снажио за велика дела. 

Радуј се, јер си лако у срце сместио свачији бол. 

Радуј се, јер ниси посустао на призив Господњи. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 3. 

удући наукољубив и одвише мудар, а и многе школе 

Европе прошавши, сабрао си знања и искуства у кротку 

душу своју, Доситеје блажени, природне таленте 

удвостручујући великим трудом у славу Божију и корист народа 

свога, и Њему кличући: Алилуја! 

ИКОС 3. 

ративши се у отаџбину своју и примивши узвишени 

свештенички чин, предао си се Цркви српској несебично да 

послужиш када народ на народ устаде*92 и велико страдање 

отпоче. Удивљени твојом жртвом, приносимо ти ове похвале: 

                                           
92* Мт. 24,7. 
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Кондaкъ в7. 
rт0льный грaдъ бэлгрaдскій спод0бленъ бhсть п0чести: колыбeль 
тебЁ и3 воспитaніе ўгот0вати, досіfeе бlжeнне, с™и1телz б9іz 
tрhгнути и3 возрасти1ти: мh же, вёдуще тебЁ бhвшу сeрбскому 

р0ду возношeніе и3 похвалeніе, воспои1мъ бGу: Ґллилyіа. 
Јкосъ в7. 

озлюби1въ чcтотY житіS по бGу, въ монaшестэмъ џбразэ 
служи1ти гDу хrтY возжделёлъ є3си2, власh же главы2 твоеS 
постри1глъ є3си2: и3 ћкw и4стиннагw бGосл0віz ў§ни1къ, преподHбнымъ 

nц7є1мъ во с™ёмъ кjевэ въ п0двизэ постA и3 моли1твы [по]слёдовалъ є3си2: 
семY дивsщесz, гlг0лемъ ти2: 

Рaдуйсz, послyшниче в0ли б9іz смирeнный: 
Рaдуйсz, преходsщее њстaвивый и3 вёчное стzжaвый. 
Рaдуйсz, въ слaдости п0двига пок0й њбрэти1вый: 
Рaдуйсz, воздыхaньми и3 в0пльми дyшу свою2 ўкрашaвый. 
Рaдуйсz, ћкw њсновaніе покаsніе положи1вый: 
Рaдуйсz, [и4бо є3си2] монaшескагw соб0ра ўдобрeніе. 
Рaдуйсz, дyхъ на вє1ліz дэ‰ніz ўкрэпи1вый: 
Рaдуйсz, въ с®цы [твоeмъ] лeгкw коег0ждо болёзнь вмэсти1вый. 
Рaдуйсz, на [при]звaніе гDне не и3знемогjй:  
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ G. 
ывazй науколюби1въ и3 преизли1ха мyдръ, мнHгаz же ўчи6лища 
є3vрHпы прошeдый, собрaлъ є3си2 вBдэніz и3 и3ск{сства въ кр0ткую 
дyшу твою2, досіfeе бlжeнне, є3стeствєнныz талaнты ўсугублszй 

вeліимъ труд0мъ во слaву б9ію и3 на п0льзу р0да твоегw2, и3 томY вопіsй: 
Ґллилyіа. 

Јкосъ G. 
озврати1всz во n§ество своE, и3 воспріsвъ возвhшенный сщ7eнный 
сaнъ, воздaлсz є3си2 цRкви сeрбстэй, [во є4же] самоtвeрженнw 
послужи1ти є3гдA kзhкъ на kзhкъ востA и3 вели1кое страдaніе начA. 

Ўдивлsеми твоeю жeртвою, прин0симъ ти2 сі‰ похвалы6: 

П 
В 

Б 

В 



~ 63 ~   Ґкafістъ с™0му nц7Y нaшему досіfeю, н0вому и3сповёднику, 
 

 

Радуј се, јер си похитао да послужиш Живом Господу. 

Радуј се, јер су ти руке биле спремне за милостињу. 

Радуј се, јер си ноге своје учврстио на стени спасења. 

Радуј се, јер си тешко бреме спремно понео. 

Радуј се, јер ти је живот у опасности много пута био. 

Радуј се, јер си очајном народу љубав Божију сведочио. 

Радуј се, јер си сироту децу у очински загрљај прихватио. 

Радуј се, јер су слепа деца твојим старањем утеху нашла. 

Радуј се, јер је светлост твога живљења свима била очигледна. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 4. 

забра те Господ, преблажени оче Доситеје, да напасаш 

јагањце Његове*93 и обрађујеш виноград Његов,*94 да будеш 

архипастир Цркве Његове и посленик на њиви Његовој; и 

изли на тебе благодат и мудрост, да Му приводиш људе, кличући: 

Алилуја! 

ИКОС 4. 

асијао си као звезда у мраку и Сунце на Истоку, дивни 

архијереју Божији Доситеје, јер се реч твоја на делу показа, 

када си се јеванђелски старао за Цркву нишку, коју си 

заволео као Женик Невесту Своју. Зато те, пастиру добри, 

прослављамо: 

Радуј се, јер ни једну овчицу ниси заборављао.  

Радуј се, јер си сваку по имену позивао.*95 

Радуј се, јер си залутале у духовни тор сабирао.*96 

Радуј се, јер си, примивши жезал, вођа у страдању постао. 

Радуј се, јер си непријатељима праштао и свима добро чинио. 

Радуј се, јер си предстојао бескрвну Жртву приносећи. 

Радуј се, јер си прогнане и странце примао и помоћ даривао. 

Радуј се, јер си учењацима диван покровитељ постао. 

Радуј се, јер ти се зато небеска врата отворише. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

                                           
93* Јн. 21,15. 
94* Мт. 20,1. 
95* Јн. 10,3. 
96* Јн. 10,16. 
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Рaдуйсz, жив0му гDу послужи1ти потщи1выйсz: 
Рaдуйсz, рyки тво‰ къ млcтынэ ўгот0вивый. 
Рaдуйсz, н0ги тво‰ на стэнЁ сп7сeніz ўтверди1вый: 
Рaдуйсz, тsжкое брeмz ўгот0ваннw понеси1вый. 
Рaдуйсz, и4бо жив0тъ тв0й мн0гажды въ бэдЁ бЁ: 
Рaдуйсz, tч†zннымъ лю1демъ люб0вь б9ію свидётельствовавый. 
Рaдуйсz, дёти сирHтныz въ џ§ее њб8sтіе воспріsвый: 
Рaдуйсz, и4бо дёти слэпы6z твои1мъ попечeніемъ ўтэшeніе њбрэт0ша. 
Рaдуйсz, и4бо свётъ житіS твоегw2 всBмъ nчеви1денъ бhсть: 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ д7. 

збрa тz гDь, пребlжeнне џ§е досіfeе, ўпасaти ѓгнцы є3гw2 и3 
воздёлати віногрaдъ є3гw2, ґрхіпaстыремъ бhти цRкве є3гw2 и3 
дёлателемъ въ селЁ є3гw2: и3 и3зліS на тS блгdть и3 мyдрость, [во 

є4же] приводи1ти къ немY чlвёки, вопіS: Ґллилyіа. 

Јкосъ д7. 

озсіsлъ є3си2 ћкw ѕвэздA во мрaцэ и3 [ћкw] сlнце на вост0цэ, 
ди1вный ґрхіерeе б9ій досіfeе, сл0во бо твоE дёйствующее показaсz, 
є3ђльски попещyсz тебЁ њ цRкви нjшстэй, ю4же возлюби1лъ є3си2 

ћкw жени1хъ невёсту свою2. тёмъ тS, пaстырю д0брый, прославлsемъ: 

Рaдуйсz, ни є3ди1ну ѓгницу забhвый: 
Рaдуйсz, всsкую по и4мени приглaсивый. 
Рaдуйсz, заблyждшыz во дв0ръ д¦0вный собрaвый: 
Рaдуйсz, жeзлъ воспріsвъ, в0ждь во страдaніи бhвый. 
Рaдуйсz, врагHмъ њстaвивый и3 всBмъ бlготвори1вый: 
Рaдуйсz, безкр0вную жeртву приносS предстоsвый. 
Рaдуйсz, прогн†нныz и3 стрaнствующыz пріeмый и3 п0мощь даровaвый: 
Рaдуйсz, ўчє1ннымъ ди1венъ покрови1тель бhвый. 
Рaдуйсz, сегH бо рaди небє1снаz вратA tверз0шасz тебЁ: 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

И# 
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КОНДАК 5. 

ам си себе предао на жртву, сведочећи најузвишенију тајну 

љубави Христове која се у смиреном служењу показује; 

трпео си страдања Њега ради – Распете Љубави и народа 

Његовог сараспетог, који жртвом твојом утврђен, сада пева: Алилуја! 

ИКОС 5. 

ашу коју ти Господ даде трпељиво си испијао; и када си 

телесно страдање окончао, душом ниси престајао страдати, 

гледајући народ свој вољени у великим мукама и ранама. 

Ради тога, милостиви оче, кличемо ти: 

Радуј се, јер си, боравећи у прогонству, сведочио љубав Божију. 

Радуј се, јер си кротко и без роптања подносио мучење. 

Радуј се, јер си јасно следио мученицима Христовим. 

Радуј се, јер си овенчан страдањем за име Божије. 

Радуј се, јер те ништа није могло одвојити од Крста Христовог. 

Радуј се, јер као прогнан правде ради*97 сада се у Царству веселиш. 

Радуј се, јер си за Јагњетом, куда оно пође,*98 смерно ишао. 

Радуј се, јер сада Христу Цару у убељеним хаљинама*99 

предстојиш. 

Радуј се, јер се са великом смелошћу за нас молиш. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 6. 

аблистао си као изврсни проповедник Речи Божије, јер си 

реч Јеванђеља неуморно ширио; сведочио животом својим, 

врлинама, подвигом и страдањима, светитељу предивни, 

испунивши делатно оно што си учио, и радосно си клицао: Алилуја! 

ИКОС 6. 

аследник апостолā био си по служењу, проповедању и 

страдању, у великим подвизима за Цркву раван си им се 

нашао. Због тога ти, Доситеје преосвештени, говоримо: 

                                           
97* Мт. 5,10. 
98* Октр. 14,4. 
99* Октр. 7,14. 
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Кондaкъ є7. 

aмъ себE на жeртву предaлъ є3си2, свидётельствуz высочaйшую 
тaину любвE хrт0вы, ћже въ смирeннэмъ служeніи показyетсz: 
терпёлъ є3си2 стр†сти того2 рaди, распsтыz любвE, и3 людeй є3гw 

сораспsтыхъ, и5же жeртвою твоeю ўтверждeни, нhнэ пою1тъ: Ґллилyіа. 

Јкосъ є7. 

aшу ю4же ти2 гDь дадE терпэли1внw и3спіsлъ є3си2: тэлeсное же 
страдaніе скончaвшу тебЁ, душeвнэ не престаsлъ є3си2 
страдaльчествовати, зрS нар0дъ св0й возлю1бленный въ вели1кихъ 

мyкахъ и3 ћзвахъ. сегw2 рaди, млcтиве џ§е, зовeмъ ти2: 

Рaдуйсz, пребывaz въ прогнaніи, люб0вь б9ію свидётельствовавый: 
Рaдуйсz, кр0ткw и3 безр0потнw мучeніе подноси1вый. 
Рaдуйсz, м§никwмъ хrтHвымъ ћснw [по]слёдовавый: 
Рaдуйсz, страдaніемъ њ и4мени б9іи њвэнчaнный. 
Рaдуйсz, ћкw ничт0же возм0же разлучи1ти тS t кrтA хrт0ва: 
Рaдуйсz, ћкw и3згнaнъ прaвды рaди, нhнэ въ цrтвіи [б9іи] весели1шисz. 
Рaдуйсz, ѓгнцу, ѓможе ѓще п0йдетъ, смирeннw послёдуzй: 
Рaдуйсz, нhнэ [ко] хrтY цRю2 въ ри1захъ ўбэлeнныхъ предстоsвый. 
Рaдуйсz, съ вeліимъ дерзновeніемъ њ нaсъ молsщійсz:  
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ ѕ7. 

оз8wблистaлъ є3си2 ћкw и3зрsдный проповёдникъ сл0ва б9іz, 
сл0во бо є3ђльское нетрyднw распростирaлъ є3си2: 
свидётельствовалъ [є3си2] житіeмъ свои1мъ, добродётельми, 

п0двигомъ и3 страдaньми, с™и1телю преди1вный: и3сп0лнивъ дёzтельнw ±же 
ўчи1лъ є3си2, и3 рaдостнw вопіsлъ є3си2: Ґллилyіа. 

Јкосъ ѕ7. 

аслёдникъ ґпcлwвъ бhлъ є3си2 въ служeніи, проповёданіи и3 
страдaніи, въ вели1кихъ п0двизэхъ њ цRкви равeнъ и5мъ њбрёлсz 
є3си2. сегw2 рaди, досіfeе преwсщ7eнне, гlг0лемъ ти2: 
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Радуј се, јер си Чешку земљу Христу привео. 

Радуј се, јер си у њој Цркву утврдио. 

Радуј се, јер си јој достојног пастира изабрао. 

Радуј се, јер се тобом просветли Закарпатје. 

Радуј се, јер живе и надахнуте речи твоје успаване пробудише. 

Радуј се, јер жељни Истине у теби духовног оца нађоше. 

Радуј се, јер си веру православну сјајно посведочио. 

Радуј се, јер се реч твоја по васељени пронесе. 

Радуј се, јер се дела твоја до Престола Божанства уздигоше. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 7. 

 време тешких невоља и великих прогона, страдања 

свештенства и народа хришћанског, премудро си 

посведочио да је човекољубље мера нашег богољубља, о! 

Доситеје, најизврснији јерарше Христове најсветије Цркве; зато 

Укрепитељу и Прославитељу Твоме певамо: Алилуја! 

ИКОС 7. 

рква да се изграђује и слава Христова у Њој да се велича, 

сведочило је живљење твоје којe је достигло живљење 

древних светих. Свети Дух те се дотакао, а ми пошто нисмо у 

стању да испитујемо тајне божанске, у удивљењу ти говоримо ово: 

Радуј се, погружен у тајну Тела Христовог, смирен си се нашао. 

Радуј се, тобом се хвали царски град Константинов Ниш. 

Радуј се, непобедиви војводо града свог. 

Радуј се, јер те је и цела отаџбина Србска као похвалу стекла. 

Радуј се, молитвениче за народ свој пред Богом. 

Радуј се, не заборави ни сада људе своје. 

Радуј се, од Христа благослове нам измоли. 

Радуј се, и од искушења и невоља нас заштити. 

Радуј се, да се и ми ради тебе радујемо. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 
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Рaдуйсz, чeшскую зeмлю [ко] хrтY привeдый:  
Рaдуйсz, въ нeй цRковь ўтвeрдый.  
Рaдуйсz, дост0йнаго пaстырz є4й и3збрaвый:  
Рaдуйсz, и4бо тоб0ю закарпafіе просвэти1сz.  
Рaдуйсz, и4бо тво‰ жив† и3 [бGо]д¦новє1нна словесA ўны6лыz возбуди1ша: 
Рaдуйсz, и4бо возжделёвшіи и4стины въ тебЁ д¦0внаго nц7A њбрэт0ша. 
Рaдуйсz, вёру правослaвную свётлw посвидётельствовавый: 
Рaдуйсz, и4бо сл0во твоE по вселeннэй пронесeсz. 
Рaдуйсz, и4бо дэлA тво‰ къ пrт0лу бжcтвA воздвиг0шасz: 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы.  

Кондaкъ з7. 

о врeмz тsжкихъ скорбeй и3 вели1кихъ прогнaній, страдaній 
сщ7eнства и3 людeй хrтіaнскихъ, премyдрЁ посвидётельствовалъ є3си2 
ћкw чlвэколю1біе є4сть ўмёреніе нашегw2 бGолю1біz, q! досіfeе, 

и3зрsднэйшій їерaрше хrт0вы с™ёйшіz цRкве: тёмже ўкрёпльшему и3 
прослaвльшему тS поeмъ: Ґллилyіа.  

Јкосъ з7. 

Rковь да зи1ждетсz и3 слaва хrт0ва въ нeй да вели1читсz, 
свидётельствовало є4сть житіE твоE дости1гшее житію2 дрeвнихъ 
с™hхъ. с™hй д¦ъ коснyсz тебE, мh же не дов0льни сyще 

и3спытовaти т†йны бжcтвєнныz, во ўдивлeніи гlг0лемъ ти2 сіE:  

Рaдуйсz, погружaемь въ тaину тёла хrт0ва, смирeнъ њбрёлсz є3си2: 
Рaдуйсz, [и4бо] тоб0ю хвaлитсz цrкій грaдъ кwнстантjновъ нjшъ. 
Рaдуйсz, непобэди1мый воев0до грaда твоегw2: 
Рaдуйсz, и4бо всE n§ество сeрбское стzжa тz похвалy. 
Рaдуйсz, мlтвенниче њ р0дэ своeмъ къ бGу: 
Рaдуйсz, [и4бо] ни нhнэ не забывaеши людeй свои1хъ. 
Рaдуйсz, ў хrтA блгcвє1ніz нaмъ и3змоли1вый. 
Рaдуйсz, t и3скушeній и3 скорбeй нaсъ њхранszй. 
Рaдуйсz, да и3 мы2 тебE рaди рaдуемсz. 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 
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КОНДАК 8. 

идећи човекољубиви Господ смирење и трпљење искреног 

служитеља Свог Доситеја, призва га да труд свој удвостручи 

као митрополит Загребачки, да би житницу Његову 

трудољубиво многим плодовима проповеди испуњавао, и Тројици 

неућутно певао: Алилуја! 

ИКОС 8. 

а трону загребачке Цркве први архијереј си био, у 

светитељском подвигу искусан, истином и правдом одевен, 

врлинама блистав и страдањима као сребро очишћен;*100 

ради чега ти узносимо ове похвале: 

Радуј се, јер си усрдно богоповерени ти народ заволео. 

Радуј се, јер си добродетељ себе не штедећи умножавао. 

Радуј се, јер си даноноћно за спасење пастве бринуо. 

Радуј се, јер за одмор тело твоје није знало. 

Радуј се, изврсни градитељу Цркве Божије. 

Радуј се, јер си неимар живог камења*101 био. 

Радуј се, јер си у људима божанске дарове препознавао. 

Радуј се, мили тумачу Христових речи. 

Радуј се, проповедниче тајне Пресвете Тројице. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 9. 

а би се успео на висину боговиђења, оче блажени Доситеје, 

Господ те на гору страдања, Голготу, поведе, да сe са невољним 

народом својим разапнеш. Господу си се свим бићем принео, 

певајући песму радости и весеља праведних: Алилуја! 

ИКОС 9. 

рсним путем, на који те Господ Христос призва, ти си ходио 

до краја, страдалче Доситеје, и муке и болове које си 

подносио чашу страдања испијајући, ми не можемо ни 

замислити; али хотећи подвиг твој да узвеличамо, ипак ти говоримо 

ово: 

                                           
100* Пс. 11,7. 
101* 1. Пт. 2,5. 
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Кондaкъ }. 

и1дz чlвэколю1бецъ гDь смирeніе и3 терпёніе и4скреннzгw служи1телz 
своегw2 досіfeа, призвA є3го2 трyдъ св0й ћкw митрополjтъ 
зaгребскій ўсугyбити, [во є4же] жи1тницу є3гw2 мн0гими плоды6 

проповёданіz трудолю1бнэ и3сп0лнити, и3 трbцэ нем0лчнw пёти: Ґллилyіа.  

Јкосъ }. 

а тр0нэ зaгребскіz цRкве пeрвый ґрхіерeй бhлъ є3си2, во 
с™и1тельстэмъ п0двизэ и3скyсенъ, и4стинною и3 прaвдою њдёzнъ, 
добродётельми воз8wблистaнъ и3 страдaньми ћкw сребро2 

њчищeнъ: сегw2 рaди возсылaемъ ти2 сі‰ похвалы6: 

Рaдуйсz, бGоввёрєнныz ти2 лю1ди ўсeрднw возлюби1вый: 
Рaдуйсz, себE не пощади1въ добродётель ўмн0живый. 
Рaдуйсz, днен0щнw њ сп7сeніи пaствы пекjйсz: 
Рaдуйсz, њ tдыхaніи тёлу твоемY не знaвшу. 
Рaдуйсz, цRкве б9іz зижди1телю и3зрsдный: 
Рaдуйсz, ґрхітeктwнъ живaгw кaменіz бhвый. 
Рaдуйсz, въ чlвёцэхъ бжcтвєнныz дaры ўвёдивый. 
Рaдуйсz, хrт0выхъ словeсъ толковaтелю люби1мый. 
Рaдуйсz, проповёдниче тaины прес™hz трbцы. 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ f7. 

о є4же взhти тебЁ на высотY бGозрёніz, џ§е бlжeнне досіfeе, 
гDь тS на г0ру стrтeй, голг0fу, поведE, скорбsщымъ лю1демъ 
свои6мъ сраспsтисz. всёмъ существ0мъ гDеви принeслсz є3си2, поS 

пёснь рaдости и3 весeліz првdныхъ: Ґллилyіа.  

Јкосъ f7. 

rтнымъ путeмъ, нaньже гDь хrт0съ призвa тz, [ты2] шeствовалъ 
є3си2 до концA, стrтотeрпче досіfeе: м{ки же и3 болBезни ±же 
под8sлъ є3си2 чaшу стrти и3спивaz, нaмъ не возм0жно ни 

воwбрази1ти: но хотsще п0двигъ тв0й возвели1чити, nбaче ти2 гlг0лемъ сіE: 
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Радуј се, заједничару Чаше Христове.*102 

Радуј се, јер си се са богоповереним стадом сараспео. 

Радуј се, јер ти је похвала старости болест и немоћ била. 

Радуј се, јер си испребијан, као пред Христом, стајао. 

Радуј се, јер си радосно тешке ударце трпео. 

Радуј се, јер си се у чупању језика, браде и косе кротак показао. 

Радуј се, јер су модрице и ране сведочанство непоколебивости твоје. 

Радуј се, јер си крв своју пролио за Спаситеља Свога. 

Радуј се, јер је Он скупоценом Крвљу Својом освештао све биће твоје. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 10. 

еоград који те некада као чедо изнедри, сада те као оца 

прими, дивни исповедниче истине, да га благословиш, у 

њему поживевши последње дане странствовања свога на 

земљи, непрестано срцем певајући Најслађем Исусу: Алилуја! 

ИКОС 10. 

амученог и изнемоглог, оче Доситеје, и удостојеног 

најдрагоценијег дара – страдања за име Христово, тако 

богатог донеше те у свештену обитељ Световаведењску, где 

си до блаженог уснућа мукотрпно поживео, чуван и негован од 

сестринства ове обитељи, са којим те похваљујемо: 

Радуј се, незлобиви братољупче. 

Радуј се, немо јагње пред мучитељима.*103 

Радуј се, кротки и чисти голубићу жртвовани.*104 

Радуј се, приносе наднебеском Жртвенику. 

Радуј се, многотрпељиви и многострадални. 

Радуј се, носиоче рана Христових на телу своме.*105 

Радуј се, причасниче васкрсења Христовог. 

Радуј се, јер је жељу твоју Господ испунио. 

Радуј се, јер у векове гледаш добра Јерусалимска.*106 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

                                           
102* Мк. 10,39. 
103* Ис. 53, 7. 
104* 3. Мојс. 1,14; Лк. 2,24. 
105* Гал. 6,17. 
106* Пс. 127,5. 
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Рaдуйсz, чaшы хrт0вэ сопричaстниче. 
Рaдуйсz, бGоввёренному стaду сраспни1выйсz. 
Рaдуйсz, ћкw тебЁ похвалA стaрости болёзнь и3 нeмощь бhсть: 
Рaдуйсz, и3збіeнъ, ѓки хrтY, предстоsвый. 
Рaдуйсz, рaдостнw т‰жкаz ўдарє1ніz терпёвый: 
Рaдуйсz, въ терзaніи љзhка, брады2 и3 власы2 кр0токъ показaвыйсz. 
Рaдуйсz, и4бо гемaтwмы и3 р†ны свидётельство не[по]дви1жимости твоеS сyть: 
Рaдуйсz, њ сп7сэ своeмъ кр0вь свою2 проліsвый. 
Рaдуйсz, и4бо т0й чcтн0ю кр0вію своeю њсщ7A всE существо2 твоE.  
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ ‹. 

элгрaдъ, ћкw чaдо и3ногдA tрhгнувый тS: нhнэ тS ћкw nц7A 
воспріeмлетъ, ди1вный и3сповёдниче и4стины, ћкw да блгcви1ши 
є3го2, въ нeмъ пожи1въ послBдніz дни6 стрaнствіz твоегw2 на 

земли2, непрестaннw с®цемъ поS сладчaйшему ї}су: Ґллилyіа.  

Јкосъ ‹. 

мучeнна и3 ўтруждeнна, џ§е досіfeе, и3 спод0бльшасz 
чcтнёйшагw дaра, страдaніz њ и4мени хrт0вэ, тaкw богaта 
принес0ша тS во сщ7eнную nби1тель с™овведeнійскую, и3дёже до 

бlжeннагw ўспeніz стrтотeрпнw пожи1лъ є3си2, њхранsемь и3 соблюдaемь t 
сeстричества сіS nби1тели, съ ни1мже похвалsемъ тS: 

Рaдуйсz, братолю1бче неѕлоби1вый.  
Рaдуйсz, нэмhй ѓгнче предъ мучи1тєли.  
Рaдуйсz, кр0ткое и3 чи1стое голуби1чище пожeртое.  
Рaдуйсz, приношeніе пренбcному жeртвеннику.  
Рaдуйсz, многотерпэли1вый и3 многострадaльный.  
Рaдуйсz, ћзвы хrтHвы на тёлэ своeмъ носsй.  
Рaдуйсz, причaстниче воскrніz хrт0ва.  
Рaдуйсz, и4бо гDь желaніе твоE и3сп0лнилъ є4сть.  
Рaдуйсz, и4бо во вёки зри1ши бlг†z їеrли6мскаz.  
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 
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КОНДАК 11. 

ветитељу Доситеје, у Царству небеском сада се налазећи, са 

анђелима се радујеш, међу архијерејима и исповедницима 

ликујеш, са људима својим се веселиш и за њих се молиш; и 

они ради тебе Тројици Светој певају: Алилуја! 

ИКОС 11. 

рква која се утврди у страдањима твојим, препозна 

богоподобни живот твој, оче блажени Доситеје; и манастир 

твој, удостојивши се да има свештене мошти твоје, кличe ти: 

Радуј се, утврђење у врлини верникā. 

Радуј се, ободрење у мукама страдалникā. 

Радуј се, укрепљење у подвигу монахā. 

Радуј се, несумњиви узору архијерејā. 

Радуј се, беспрекорни обрасцу свештенослужитељā. 

Радуј се, узвишени међу јерарсима српским. 

Радуј се, велики међу страдалницима нашим. 

Радуј се, правило честитости и примеру побожности. 

Радуј се, весеље свих христоимених! 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 12. 

тече те народ Божији, Доситеје блажени, јерарха чистог и 

незлобивог, осмељеног да жртве за све и сва приноси,*107 и 

мученика ради имена Христовог; који сваку молитву за 

вечно спасење, Господу принету, слободом светитељском посредује, 

учећи да ради свега Дародавцу кличемо: Алилуја! 

ИКОС 12. 

ветитељу премудри и исповедниче неустрашиви, достојни 

служитељу Пресвете Тројице, проповедниче Јеванђеља, 

свештенослужитељу Трпезе Христове, причасниче свадбене 

вечере, заједничару Царства Јагњетовог,*108 показао си се достојан 

звања и частан призвања; због чега, дивећи се, ово ти говоримо: 

                                           
107* Јевр. 7,26-27. 
108* Откр. 19,9. 
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Кондaкъ №i. 
™и1телю досіfeе, въ цrтвіи нбcнэмъ нhнэ находsсz, со ѓгGлы 
рaдуешисz, во ґрхіерeехъ и3 и3сповёдницэхъ ликyеши, съ людьми2 
твои1ми весели1шисz и3 њ ни1хъ м0лишисz: и3 тjи тебE рaди трbцэ 

с™ёй пою1тъ: Ґллилyіа.  
Јкосъ №i. 

Rковь ћже ўтверди1сz во страдaніихъ твои1хъ, ўвёдэ бGопdбное 
житіE твоE, џ§е бlжeнне досіfeе: и3 монастhрь тв0й, 
спод0бльшійсz и3мёти сщ7є1нныz м0щи тво‰, вопіeтъ ти2: 

Рaдуйсz, ўтверждeніе въ добродётели вёрующихъ.  
Рaдуйсz, њбодрeніе въ мyкахъ стрaждущихъ.  
Рaдуйсz, ўкрэплeніе въ п0двизэ монaшествующихъ. 
Рaдуйсz, несумнённый ўз0ре ґрхіерeйствующихъ. 
Рaдуйсz, безукори1зненный проo1бразе сщ7еннослyжащихъ.  
Рaдуйсz, возвhшенный во їерaрсэхъ сeрбскихъ.  
Рaдуйсz, вели1кій въ страдaльцэхъ нaшихъ.  
Рaдуйсz, прaвило чeстности и3 примёру бlгочcтіz.  
Рaдуйсz, весeліе всёхъ хrтоимени1тыхъ.  
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ в7i. 
тzжaша тS лю1ди б9іz, досіfeе бlжeнне, їерaрха чи1ста и3 
неѕлоби1ва, дерзновeнна жє1ртвы њ всёхъ и3 за вс‰ приноси1ти, и3 
м§ника и4мене рaди хrт0ва: и4же всsкую мlтву њ вёчнэмъ 

сп7сeніи, [ко] гDу принесeнную, своб0дою с™и1тельскою ходaтайствуетъ, 
научaz всегw2 рaди дародaвцу возопи1ти: Ґллилyіа.  

Јкосъ в7i. 
™и1телю премyдрый и3 и3сповёдниче неустраши1мый, дост0йный 
служи1телю прес™hz трbцы, проповёдниче є3ђліа, 
сщ7еннослужи1телю трапeзы хrт0вы, причaстниче брaчныz вeчери, 

соo1бщниче цrтвіz ѓгнча, показaлсz є3си2 дост0инъ звaніz и3 чcтенъ 
призвaніz: сегw2 рaди, дивsщесz, сіE ти2 гlг0лемъ: 
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Радуј се, јер си, као Павле апостол, ради Јеванђеља многе невоље 

претрпео. 

Радуј се, јер семе вере, тобом посејано, узраста и умножава се до данас. 

Радуј се, јер си, као Стефан првомученик, непријатељима својим 

праштао.*109 

Радуј се, јер си зато Сина Божијег у слави Очевој угледао.*110 

Радуј се, светој браћи Методију и Кирилу у мудрости равни. 

Радуј се, следбениче светитеља српског Саве трудољубиви. 

Радуј се, Николају Жичком истонаравни. 

Радуј се, Горазда Чешког учитељу. 

Радуј се, заједнице светих житељу. 

Радуј се, свети јерарше Доситеје, исповедниче Цркве Христове. 

КОНДАК 13. 

 свети јерарше и оче наш, Доситеје исповедниче, предивно 

чедо светитеља Саве, прими мољење ово, од свег срца теби 

принето, и измоли нам милост од Цара славе, Господа 

Исуса Христа, да бисмо Му заједно вечно певали: Алилуја! [Трипут.] 

Затим поново:  

Икос 1: Ни анђелима, ни духовима се не присаједини ... 

И Кондак 1: Анђелским језиком љубави теби, богољубљени оче ... 

МОЛИТВА 1. 

вети оче наш Доситеје, у нарочити дан празновања твога, 

клањајући се свечасним моштима твојим и икони твојој, 

прилазимо многим греховима и страстима поробљени, 

многим слабостима и невољама оптерећени, и молимо те, 

најмилији Христов служитељу: моли Господа Човекољупца, да 

милостиво погледа на све недостатке наше, и усаврши нас у људе 

боголике и христолике; свакој прљавштини стране, а свакој врлини 

заједничаре; да бисмо се удостојили вечне радости и вечног славља 

Творца нашег и Сведржитеља, Господа нашег и Цара, нераздељиво 

раздељиве Тројице и несливено сједињене Јединице: Оца и Сина и 

Светога Духа; и сада и увек, и у векове векова. Амин. 

                                           
109* Д. ап. 7,60. 
110* Д. ап. 7,53. 
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Рaдуйсz, ћкоже ґпcлъ пavелъ, є3ђліа рaди мнHгіz скHрби претерпёвый. 
Рaдуйсz, и4бо сёмz вёры, тоб0ю возсёzнное, возрастaетъ и3 

ўмножaетсz до днeсь. 
Рaдуйсz, ћкоже стефaнъ первом§никъ, врагHмъ свои6мъ прости1вый.  
Рaдуйсz, сегw2 рaди сн7а б9іz въ слaвэ џ§и ўзрёвый. 
Рaдуйсz, с™ёй брaтіи меf0дію и3 кmрjллу въ мyдрости рaвный. 
Рaдуйсz, с™и1телz сaввы сeрбскагw послёдователю трудолю1бный. 
Рaдуйсz, ніколaю жи1чскому є3динонрaвный. 
Рaдуйсz, горaзда чeшскагw ў§телю. 
Рaдуйсz, џбщества с™hхъ жи1телю. 
Рaдуйсz, с™hй їерaрше досіfeе, и3сповёдниче цRкве хrт0вы. 

Кондaкъ Gi. 

 с™е їерaрше и3 џ§е нaшъ, досіfeе и3сповёдниче, преди1вное чaдо 
с™и1телz сaввы, пріими2 молeніе сіE, t всегw2 с®ца тебЁ 
принsтое, и3 и3змоли2 нaмъ млcть ў цRS слaвы, гDа ї}са хrтA, 

ћкw да вкyпэ вёчнw поeмъ є3мY: Ґллилyіа. [Три1жды.]        Тaже пaки: 

Јкосъ №: Ни ѓгGлwмъ, ни духHмъ соедини1сz: 

И# кондaкъ №: ЃгGльскимъ љзhкомъ любвE тебЁ, бGовозлю1бленне џ§е: 

Мlтва №. 

™е џ§е нaшъ досіfeе, въ нар0читый дeнь прaзднованіz твоегw2, 
[по]кланsющесz всечcтны6мъ мощeмъ твои6мъ и3 їкHнэ твоeй, 
прих0димъ мн0гими грэхи6 и3 стrтьми2 порабощeнни, мн0гими 
слабостьми2 и3 скорбьми2 њтzгчeнни, и3 м0лимъ тS, люби1мэйшій 
хrт0въ служи1телю: моли2 гDа чlвэколю1бца, млcтивw призрёти на 

вс‰ недостaточєствіz н†ша, и3 соверши1ти ны чlвёки бGоoбрaзни и3 
хrтоoбрaзни: всsкіz сквeрны tчуждeни, всsкой же добродётели 
причaстни: ћкw да спод0бимсz вёчныz рaдости и3 вёчнагw торжествA 
творцA нaшегw и3 вседержи1телz, гDа нaшегw и3 цRS, нераздёльнw 
раздэлsемыz трbцы и3 несли1тнw соединsемыz є3ди1ницы: nц7A и3 сн7а и3 
с™aго д¦а: и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 
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МОЛИТВА 2. 

ветитељу Доситеје, многострадалниче и исповедниче, од 

младости си се посветио Богу, сав живот свој Њему предао, 

Њему служио као архијереј, добродетељима богат и 

мудрошћу украшен, а како од овога света ниси био,*111 већ те 

Он изабра и одвоји од света, синови овога света усташе на тебе 

и удостојише те исмевањā, ругањā, клеветањā, пљувањā, чупањā, 

страшних и небројених удараца, вучења и мрцварења, удостојише те 

модрица, отока и рана; па ипак си надишао свет, победио га и 

показао се неупоредиво већи од њега, победоношче богоименити, 

због овога си се многоструког венца удостојио: архијерејства, 

просветитељства и исповедништва; и више од свега вечне радости у 

Богу, коју измоли и нама од Оца кроз Сина у Светоме Духу, сада и 

увек и у векове векова. Амин. 

МОЛИТВА 3. 

ветитељу Доситеје, архипастиру и оче наш, царски град Ниш 

данас ликује свима приповедајући о твојој пастирској 

послушности Светој Христовој Цркви и великом труду за Њу, 

и Закарпатска област и Чешка земља те познаше као 

премудрог устројитеља црквеног живота; и Загреб, Голгота 

твоја, и данас се сећа страдања твојих која си за Христа поднео, а 

свештена обитељ Ваведењска, имајући часне мошти твоје, обзнањује 

славу које си се удостојио тесни пут прошавши и крст свој поневши. 

Молимо те, оче Доситеје, да молиш од Владике Христа све што нам 

је корисно за спасење, и за изобиље плодова свих богоугодних 

трудова наших, да бисмо Му од Њега примљене дарове благодарно 

узвраћали, благодарећи Тројицу једносуштну: Оца и Сина и Светога 

Духа; свагда, сада и увек, и у векове векова. Амин. 

 

                                           
111* Јн. 17,16. 
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Мlтва в7. 

™и1телю досіfeе, многострадaльче и3 и3сповёдниче, t ю4ности бGу 
пос™и1лсz є3си2, вeсь жив0тъ св0й томY воздaлъ є3си2, томY ћкw 
ґрхіерeй служи1лъ є3си2, добродётельми богaтъ и3 мyдростію 
ўкрaшенъ: понeже t мjра сегw2 не бhлъ є3си2, но т0й тS и3збрA и3 
t мjра tлучи2: сhны мjра сегw2 востaша на тS и3 спод0биша тS 

посмэsній, поругaній, њклеветaній, њплевaній, востерзaній, стрaшныхъ и3 
безчи1сленныхъ ўдарeній, влечeній и ўмерщвлeній: спод0биша тS врє1дъ, 
гемaтwмъ и3 р†нъ: nбaче же мjръ превозшeлъ є3си2, того2 побэди1лъ є3си2 и3 
несравнeннw б0льшій тогw2 kви1лсz є3си2, побэдон0сче бGоимени1те, сегw2 
рaди многокрaтнагw вэнцA спод0билсz є3си2: ґрхіерeйства, 
просвэти1тельства и3 и3сповёдничества: и3 пaче всёхъ вёчныz рaдости њ 
бз7э, ю4же и3змоли2 и3 нaмъ t nц7A сн7омъ же во с™ёмъ д©э: нhнэ и3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. 

Мlтва G. 

™и1телю досіfeе, ґрхіпaстырю и3 џ§е нaшъ, цrкій грaдъ нjшскій днeсь 
ликyетъ всBмъ проповёдуz њ твоемY пaстырскому послушaнію 
с™ёй хrт0вэ цRкви и3 вели1кому трудY њ нeй, и3 закарпafскаz 
џбласть и3 чeшскаz землS ўвёдэша тS премyдраго ўстрои1телz 
цRк0вныz жи1зни: и3 зaгребъ, голг0fа твоS, и3 днeсь воспоминaетсz 

страдaній твои1хъ ±же њ хrтЁ под8sлъ є3си2, сщ7eннаz же nби1тель 
введeнійскаz, и3мyщи чcтны6z м0щи тво‰, возвэщaетъ слaву є3sже 
спод0билсz є3си2 тёсный пyть прошeдъ и3 кrтъ св0й понeсъ. м0лимъ тz, 
џ§е досіfeе, да м0лиши ў вLки хrтA вс‰ нaмъ полє1знаz њ сп7сeніи, и3 њ 
и3з8oби1ліи плодHвъ всёхъ бGоуг0дныхъ трудHвъ нaшихъ, ћкw да t негw2 
воспрі‰тыz дaры бlгодaрнэ немY возвращaемъ, бlгодарsще трbцу 
є3диносyщную: nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а: всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки 
вэкHвъ. Ґми1нь. 
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