
СПОМЕН МЕЂУ СВЕТИМА ОЦА НАШЕГ САВЕ,  
ПРВОГ СРПСКОГ АРХИЕПИСКОПА И ПРОСВЕТИТЕЉА 

(14/27. јануар) 

ЦАРСКИ ДЕО 

Благословен Бог наш свагда сада и у све векове векова. 
Ходите поклонимо се Цару нашем Богу. 
Ходите поклонимо се и припаднимо Христу Цару нашем Богу. 
Ходите поклонимо се и припаднимо самоме Христу, Цару и Богу нашем. 

Псалам 19 
Услишиће те Господ у дан жалости,  
заштитиће те Име Бога Јаковљевог.  
Послаће ти помоћ са Светиње,  
и са Сиона заштитиће те.  
Опоменуће се сваке жртве твоје,  
и свеспаљеница твоја биће обилна.  
Даће ти Господ по срцу твоме,  
и сву намеру твоју испуниће.  
Обрадоваћемо се спасењу Твоме,  
и Именом Господа Бога нашега величаћемо се.  
Испуниће Господ све молбе твоје.  
Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога, у 
услишиће га са Неба Свога светога;  
моћно је спасење Деснице Његове.  
Једни се хвале колима, и други коњима,  
а ми ћемо се величати Именом  

Господа Бога нашега.  
Они се саплетоше и падоше,  
а ми устасмо и усправисмо се.  
Господе, спаси Цара (Свога),  
и услиши нас, у дан у који Те призовемо. 

Псалам 20 
Господе, Силом Твојом узвеселиће се Цар, 
и спасењу Твоме обрадоваће се веома. 
Жељу срца његовог Ти си му дао,  
и хтења усана његових ниси га лишио. 
Јер си га предусрео благословима доброте, 
ставио си на главу његову венац од драгог камења.  
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Живота је тражио од Тебе, и дао си му,  
дужину дана у век века. 
Велика је слава његова у спасењу Твоме, 
славу и величанство ставићеш на њега. 
Јер ћеш му дати благослов у век века,  
развеселићеш га радошћу с Лицем Твојим. 
Јер се Цар нада у Господа, 
и милошћу Свевишњега неће се поколебати. 
Нека се нађе Рука Твоја 
  на свим непријатељима Твојим, 
Десница Твоја да нађе све који мрзе Тебе. 
Учинићеш их као пећ зажарену, 
 у време гњева Лица Твога. 
Господ ће их гњевом Својим потрести, 
и огањ ће их прогутати. 
Род њихов са земље погубићеш 
и семе њихово између синова човечијих; 
јер подигоше зло на Тебе,  
смислише замисао коју не могу извршити. 
Јер ћеш их натерати у бекство, 
с осталима Твојима погодићеш лице њихово. 
Уздигни се Господе, Силом Твојом, 
певаћемо и псалмопојати Моћи Твојој. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 
Свети Боже, Свети Моћни, Свети бесмртни, помилуј нас. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Пресвета Тројице, помилуј нас; Господе, очисти грехе наше; Владико, опрости 
безакоња наша; Свети, посети и исцели немоћи наше, Имена Твога ради. 

Господе, помилуј. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

Оче наш Који си на небесима, да се свети Име Твоје, да дође Царство Твоје, да 
буде воља Твоја и на земљи као на небу; хлеб наш насушни дај нам данас; и опрости 
нам дугове наше као што и ми опраштамо дужницима својим; и не уведи нас у 
искушење, но избави нас од злога. 

Јер је Твоје Царство и сила и слава, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 

Спаси, Господе, народ Твој, и благослови наслеђе Твоје; даруј победу 
правовернима над непријатељима, и Крстом Твојим чувај народ Твој православни. 
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Узневши се на Крст добровољно, 
истоименом Твоме новом народу даруј милости Твоје, Христе Боже; узвесели силом 
Твојом православни и Христољубиви род наш, победу дајући над непријатељима, јер за 
помоћ има Твоје оружје мира, као непобедиву победу. 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Заштито силна и непостидна, не презри, 
Блага, мољења наша, Свехвална Богородице; утврди православне Хришћане, спаси оне 
које си позвала да царују, и даруј победу са неба, јер си родила Бога, Једина 
Благословена. 
Слава Светој и Јединосуштној и Животворној и Нераздељивој Тројици, свагда, сада и 
увек и у векове векова. Амин.  

ШЕСТОПСАЛМИЈЕ 

Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља. (3 пута)  
Господе, усне моје отвори, и уста ће моја објављивати славу Твоју. (2 пута) 

Псалам 3 
Господе, што се умножише који ме угњетавају? 
Многи устају на мене, 
многи говоре души мојој: 
’’Нема му спасења у Богу његовом!’’ 
А Ти си, Господе, Заштитник мој, 
Слава моја, и подижеш главу моју. 
Гласом мојим ка Господу вика,  
и услиша ме са свете Горе Своје. 
Ја уснух и спавах, 
устадох, јер ће ме Господ заштитити. 
Нећу се уплашити од мноштва народа, 
који ме около нападају. 
Устани, Господе, спаси ме, Боже мој, 
јер си Ти поразио све који ми 
   залуд непријатељују, 
зубе безбожника скршио си. 
Господње је спасење, 
и на народу Твоме благослов је Твој. 
 И опет: Ја уснух и спавах, 
устадох, јер ће ме Господ заштитити. 

Псалам 37 
Господе, немој ме јарошћу Твојом изобличити, 
нити ме у гњеву Твоме покарати. 
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ЈЕр стреле Твоје забодоше се у мене, 
и спустио си на ме Руку Твоју. 
Нема исцелења телу моме од лица гњева Твога, 
нема мира у костима мојим од лица грехова мојих. 
Јер безакоња моја превазиђоше главу моју, 
као бреме тешко оптеретише ме. 
Усмрдише се и загнојише ране моје, 
од лица безумља мога. 
Пострадах и скрших се до краја, 
сав дан постиђен ходих. 
Јер се слабине моје испунише поругама, 
и нема исцелења телу моме; 
злостављан бих и унижен веома, 
риках од уздисаја срца мога. 
Господе, пред Тобом је сважеља моја, 
и уздисање моје од Тебе се не сакри. 
Срце моје смути се, остави ме снага моја, 
и  светлост очију мојих и она није са мном. 
Пријатељи моји и ближњи моји спрам мене 
     дођоше и сташе, 
и најближи моји на одстојању стадоше. 
Тражитељи душе моје ужурбаше се, 
и који ми искаху зла говорише погубне ствари, 
и по цео дан смишљаху лукавства. 
А ја као глув не слушах, 
и као нем не отварах уста своја; 
и бејах као човек који не чује, 
и који у устима својим нема оправдања. 
Јер у Тебе се, Господе, поуздах; 
Ти ћеш ме услишити, Господе Боже мој. 
Јер рекох: Да ми се не порадују непријатељи моји; 
и у спотицању ногу мојих велехвалише се нада мном. 
А ја сам на ударце спреман, 
и бол је мој стално преда мном. 
Јер безакоње моје ја ћу објавити, 
и бринућу се за грехе своје. 
А непријатељи моји уживају, и осилише се 
     нада мном, 
и умножише се који ме мрзе неправедно; 
који ми узвраћају зло за добро 
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оклеветаше ме, јер идох за добротом, 
и одбацише ме љубљенога, као мртвог згађенога. 
Не остави ме, Господе, Боже мој, 
не удаљи се од мене. 
Похитај ми у помоћ, Господе спасења мога. 

И опет: Не остави ме, Господе, Боже мој, 
не удаљи се од мене. Похитај ми у помоћ,  
Господе спасења мога. 

Псалам 62 
Боже, Боже мој, к Теби јутрењујем. 
Жедна је Тебе душа моја, 
колико пута Теби чезне тело моје, 
у земљи пустој и непроходној и безводној. 
Тако да се у Светињи јавим Теби, 
да видим силу Твоју и славу Твоју. 
Јер је боља милост Твоја од живота; 
уста моја похваљиваће Те. 
Тако да Те благосиљам у животу моме, 
у Име Твоје да уздижем руке своје. 
Као сала и масти да се насити душа моја, 
и уснама радости да Те хвале уста моја. 
Када бих Те спомињао на постељи мојој, 
у јутрима бих размишљао о Теби. 
Јер си постао Помоћник мој, 
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се. 
Прилепи се душа моја уз Тебе, 
а мене прихвати Десница Твоја. 
Они узалуд тражише душу моју; 
јер пропадоше у дубине земље,  
предани биће мачевима, 
  постаће удео лисицама. 
А цар ће се радовати у Богу, 
хвалиће се свако ко се Њиме заклиње; 
јер затвори уста говорника неправде. 
 И опет: У јутрима бих размишљао о Теби. 
Јер си постао Помоћник мој, 
и под кровом крила Твојих обрадоваћу се. 
Прилепи се душа моја уз Тебе, 
а мене прихвати Десница Твоја. 
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 
Господе, помилуј. (3 пута) 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

Псалам 87 
Господе Боже, спасења мога,  
дању и ноћу виках пред Тобом. 
Да изађе преда Те молитва моја, 
приклони ухо твоје мољењу моме. 
Јер се душа моја испуни зала, 
и живот се мој спусти до ада. 
Прибројан бих са силазећима у гроб, 
постадох као човек беспомоћан, 
  међу мртвима напуштен. 
Ко усмрћени и бачени што леже у гробу, 
којих се више не сећаш,  
и који су од руке Твоје одбачени. 
Поставише ме у јаму најдубљу, 
у места мрачна, и у сенку смрти. 
На мени се утврди јарост Твоја, 
и све валове Твоје навео си на ме. 
Удаљио си познанике Твоје од мене, 
поставише ме себи за гађење; 
затворен бих, и не излажах. 
Очи моје изнемогоше од сиромаштва; 
виках к Теби, Господе, сав дан, 
пружах к Теби руке своје: 
’’Еда ли ћеш мртвима чинити чудеса? 
или ће мртви устати, па Те хвалити? 
Еда ли ће ко у гробу казивати милост Твоју, 
и истину Твоју у пропасти? 
Еда ли ће у тами бити позната чудеса Твоја, 
и правда Твоја у земљи заборављеној?’’ 
А ја к Теби, Господе, завапих, 
и јутром молитва моја претиче Те. 
Зашто, Господе, одбацујеш душу моју, 
одвраћаш лице Твоје од мене? 
Сиромах сам ја и у трудовима од младости своје. 
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И уздигнут будући, понизих се и изнемогох. 
На мене дођоше љутње Твоје, 
устрашења Твоја потресоше ме, 
опколише ме као вода сав дан, 
окружише ме скупа. 
Удаљио си од мене пријатеља и ближњега, 
и познанике моје од несреће моје. 

И опет: Господе Боже, спасења мога,  
дању и ноћу виках пред Тобом. 
Да изађе преда Те молитва моја, 
приклони ухо твоје мољењу моме. 

Псалам 102 
Благослови душо моја Господа, 
и све што је у мени Име свето Његово. 
Благослови душо моја Господа, 
и не заборављај сва уздарја Његова. 
Који очишћује сва безакоња твоја, 
Који исцељује све болести твоје. 
Који избавља од трулежи живот твој, 
Који те венчава милошћу и добротама.  
Који испуњује добрима жеље твоје, 
обновиће се као у орла младост твоја. 
Чини милостињу Господ, 
и суд свима онеправдованима. 
Казао је путеве Своје Мојсију, 
синовима Израиљевим вољу Своју. 
Милосрдан је и милостив Господ, 
Дуготрпељив и Многомилостив. 
Неће се до краја гњевити, 
нити ће до века срдити се. 
Није нам по безакоњима нашим учинио, 
нити је по гресима нашим узвратио.  
Јер по висини Неба од земље, 
утврдио је Господ милост Своју 
  на онима који Га се боје. 
Колико је далеко исток од запада, 
удаљио је од нас безакоња наша. 
Као што милује отац синове, 
помилова Господ оне који га се боје. 
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Јер Он позна саздање наше, 
сети се да прах јесмо. 
Човек је као трава, дани његови, 
као цвет пољски, тако прецвета. 
Јер изиђе дух из њега, и нема га, 
и не познаје више место своје. 
А милост је Господња од века и до века 
   на онима који Га се боје, 
и Правда је Његова на синовима синова 
оних који чувају завет Његов, 
и памте заповести Његових да их извршују. 
Господ је на Небу припремио Престо Свој, 
и Царство Његово влада над свима. 
Благословите Господа сви анђели Његови, 
моћни снагом творећи Реч Његову, 
да чујете глас Речи Његових. 
Благословите Господа све Силе Његове, 
служитељи Његови творећи вољу Његову.  
Благословите Господа сва дела Његова. 
На сваком месту владавине Његове, 
благослови душо моја Господа. 

Псалам 142 
Господе, услиши молитву моју, 
чуј мољење моје у истину Твојој, 
услиши ме у правди Твојој. 
И не иди на суд са слугом твојим, 
јер се неће оправдати пред Тобом нико жив. 
Јер непријатељ погна душу моју, 
унизио је до земље живот мој; 
посади ме у тамна места, као мртве од века; 
и утрну у мени дух мој, 
смете се у мени срце моје. 
Помињем дане старе, 
размишљам у свим делима Твојим, 
у творевинама Руку Твојих поучавам се. 
Подигох Теби руке моје, 
душа Ти је моја као земља безводна. 
Брзо ме услиши Господе, 
ишчезе дух мој. 
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Не окрени Лице Твоје од мене, 
јер ћу бити сличан силазећима у гроб. 
Чувши ме, учини ми ујутро милост Твоју,  
јер се у Тебе поуздах. 
Кажи ми, Господе, пут којим да пођем, 
јер Теби уздигох душу моју. 
Избави ме од непријатеља мојих, Господе, 
јер Теби прибегох. 
Научи ме творити вољу Твоју, јер си ти Бог мој. 
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву. 
Имена Твога ради, Господе, оживи ме, 
правдом Твојом изведи из невоље душу моју. 
И милошћу Твојом уништићеш непријатеље моје, 
и погубићеш све који досађују души мојој, 
јер сам ја слуга Твој. 
 И опет: Услиши ме, Господе, у правди Твојој,  
и не иди на суд са слугом Твојим. (2 пута)  
Дух Твој Благи нека ме води на земљу праву. 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

БОГ ЈЕ ГОСПОД И ЈАВИ СЕ НАМА, БЛАГОСЛОВЕН КОЈИ ДОЛАЗИ У ИМЕ 
ГОСПОДЊЕ 

Стих 1: Исповедајте се Господу, јер је благ,  
јер је до века милост Његова. 

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

Стих 2: Обишавши, опколише ме, и Именом 
Господњим противих им се. 

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

Стих 3: Нећу умрети, него ћу жив бити,  
и казивати дела Господња. 
  Бог је Господ и јави се нама, благословен  
  Који долази у Име Господње. 
Стих 4: Камен који одбацише зидари, он  
поста глава од угла. То би од Господа, и  
дивно је у очима нашим. 
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ТРОПАРИ 

Светог Саве, 8. гласа: Православља водитељу и благочашћа учитељу, чостото 
отачаства својега и просветитељу, инока украсе, оче премудри, светитељу Саво, учењем 
својим људе своје просветлио јеси, цевнице Духа, моли Христа Бога за душе наше. 
Слава, 3. гласа: Пута што води у живот водитељ и првопрестолник и учитељ постаде 
кад оно раније дође, светитељу Саво, отачаство своје просветлии роди у духу као 
маслине дрво свештена твоја чеда, и зато те као апостола и светитеља врховног 
поштујући молимо: Христа Бога моли да нам дарује велику милост. 
И сада, Богородичан, 4. гласа: 
Теби заступници рода нашега појимо Бгородице Дјево, тело је од тебе примио Син твој 
и Бог наш, на крсту је примио страдање и избавио нас од пропасти, као Човекољубац. 

КАТИЗМА 2. 

Псалам 9. 
2. ИСПОВЕДАЋУ се Теби, Господе,  

  свим срцем својим,  
    казиваћу сва чудеса Твоја. 
3. Узвеселићу се и обрадовати у Теби,  
    псалмопеваћу Имену Твоме, Свевишњи. 
4. Кад се поврати непријатељ мој назад, 
изнемоћи ће и пропашће од лица Твога. 

5. Јер си учинио суд мој, и распру моју; 
засео си на трон, Ти Који судиш правду. 

6. Запретио си народима, и пропаде безбожник; 
име његово избрисао си до века и у век века 

7. Непријатељу нестаде мачева на крају, 
и градове си (им) разрушио; 
пропаде спомен њихов са буком. 

8. А Господ остаје до века. 
    Припремио је за суд престо Свој, 
9. и Он ће судити васељени правдом, 
      судиће народима правотом. 
10. И постаде Господ прибежиште убогоме, 
      Помоћник благовремени у невољи. 
11. И нека се уздају у Тебе (сви) који знају Име Твоје, 
      јер ниси оставио оне који Те траже, Господе. 
12. Псалмопојте Господу Који обитава на Сиону, 
      јављајте у народима подвиге Његове. 
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13. Јер Он Који тражи крви њихове, опомену се,  
      није заборавио вапаје убогих. 
14. Помилуј ме, Господе; види понижење моје  

од непријатеља мојих,  
      Ти Који ме подижеш са врата смрти,  
15. да бих објављивао све хвале Твоје 
      на вратима кћери Сионове; 
      обрадоваћу се спасењу Твоме. 
16. Потонуше незнабожци у пропасти  

  коју начинише;  
      у замци тој коју скрише ухвати се нога њихова.  
17. Познат је Господ Који чини судове; 
      у делима руку својих ухваћен би грешник. 
18. Нека се поврате грешници у ад, 
      сви народи који заборављају Бога. 
19. Јер неће до краја заборављен бити сиромах, 
      Трпљење убогих неће пропасти до века. 
20. Устани Господе, нека се не осили човек;  
      нека буду суђени народи пред Тобом. 
21. Постави, Господе, законодавца над њима;  
      нека познају народи да су (смртни) људи. 
22. Зашто си, Господе, одступио далеко? 
      Пренебрегаваш у потребно време у невољи? 
23. Када се надима безбожник, ватра захвата сиромаха; 
      ухваћени бивају (зли) у замислима које смишљају. 
24. Јер се хвали грешник у жељама душе своје,  
      И неправедник себе похваљује. 
25. Раздражује грешник Господа;  
      По мноштву обести своје (говорећи): 
      ”Неће тражити (Бог)!” 
      Нема Бога пред њиме. 
26. Искривљују се путеви његови у свако време. 
      Поричу се судови Твоји од лица његовог, 
      (мисли) да ће завладати свим непријатељима својим. 
27. Јер рече у срцу своме: ”Нећу посрнути, 
     из нараштаја у нараштај (бићу) без зла.” 
28. Његова су уста пуна проклетства, и горчине,  
и преваре; 
      под језиком његовим мука је и бол. 
29. Поставља заседу са богатима, 
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      у скривености, да би убио невинога.  
      Очи његове на сиромаха вребају. 
30. Поставља заседу у скривеном месту,  

као лав иза ограде своје; 
      у заседи је да зграби сиромаха, 
      да зграби сиромаха да га увуче  
31. у замку своју, да га унизи; 
      сагнуће се и пашће, када овлада сиромасима. 
32. Јер рече у срцу своме: ”Заборави Бог, 
      одврати лице Своје да не гледа до краја! 
33. Устани, Господе Боже мој, нека се уздигне рука Твоја 
      Не заборави убоге Твоје до краја. 
34. Ради чега разгњеви безбожник Бога? 
      Јер рече у срцу своме: Неће тражити (Бог)! 
35. Видиш ли, јер Ти бол и гњев сагледаш; 
      да буду предани у руке Твоје.  
      Теби је остављен сиромах,  
      сирочету Ти си помоћник. 
36. Скрши мишицу грешника и лукавога;  
      потражиће се грех његов, и неће се наћи. 
37. Господ је цар до века и у век века.  
      Пропашће незнабожци са земље његове. 
38. Жељу сиромаха услишио си, Господе;  
      на готовост срца њиховог обрати пажњу ухо Твоје.  
      Суди сироти и пониженоме, 
      да се не велехвали више човек на земљи. 

Псалам 10. 
НА ГОСПОДА се поуздах, како ћете рећи души мојој:  
Пресели се на гору као птица?  

2. Јер, ево, грешници затегнуше лук,  
припремише стреле у тоболцу,  
да устреле у мраку праве срцем.  

3. Јер оно што Ти утврди, они срушише;  
а праведник шта је урадио?  

4. Господ је у храму светоме Своме.  
Господ је на небу (поставио) престо Свој.  
Очи Његове на убогога гледају; 
обрве Његове испитују синове људске.  

5. Господ испитује праведника и безбожника;  
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а који љуби неправду, мрзи душу своју.  
6. Бациће на грешнике мреже, 
огањ и сумпор и ветар бурни удео је чаше њихове.  

7. Јер је праведан Господ, и правду заволе,  
правичност зна лице Његово.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  

 2.    СПАСИ МЕ, Господе, јер неста преподобнога;  
јер се умањише истине од синова људских.  

3. Лажи говораше сваки суседу своме; 
уста дволична у срцу, а у срцу говораше (зло).  

4. Уништиће Господ сва уста лукава  
   и језик велеречиви,  

5. оне који рекоше: ”Језик наш величаћемо,  
уста су наша у нас; ко нам је господар?”  

6. Због страдања сиромаха и уздаха убогих, 
”Сад ћу устати, говори Господ; 
поставићу се у спасење (његово),  
осмелићу се у њему.”  

7. Речи су Господње речи чисте, 
сребро ражежено (у огњу), очишћено од земље,  
претопљено седмоструко.  

8. Ти, господе, сачуваћеш нас 
и одбранићеш нас од рода овога и до века.  

9. Наоколо безбожници ходе; 
по висини Твојој постарао се јеси за синове људске.  

Псалам 12.  
2. ДОКЛЕ ћеш, Господе, заборављати ме до краја?  
Докле ћеш одвраћати лице Своје од мене?  

3. Докле ћу се домишљати у души својој, 
мучити се у срцу своме дању и ноћу? 
Докле ће се узносити непријатељ мој нада мном?  

4. Погледај, услиши ме, Господе Боже мој.  
Просветли очи моје, да не заспим на смрт;  

5. да не рече непријатељ мој: ”Утврдих се над њиме”.  
Они који ме угњетавају обрадоваће се, ако посрнем.  

6. А ја се на милост Твоју поуздах;  
обрадоваће се срце моје спасењу Твоме.  
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Певаћу Господу Добротвору моме, 
и псалмопојаћу Имену Господа Вишњега.  

Псалам 13.  
РЕЧЕ безумник у срцу своме: ”Нема Бога!”  
Разорише, и гадни бише у неделима (својим);  
нема га који чини добро, нема га ни једнога.  

2. Господ с неба погледа на синове људске, 
да види има ли који разуман, или који тражи Бога.  

3. Сви застранише, уједно неваљали посташе; 
нема га који чини добро, нема га ни једнога. 
(Гроб је отворен грло њихово,  
језицима својим варају,  

       отров аспидин је на уснама њиховим,  
    уста су им пуна пуна клетве и горчине;  
брзе су ноге њихове да пролију крв,  
пустош и беда на путевима њиховим,  
  а пут мира не познаше.  
Нема страха Божијег пред очима њиховим).  

4. Неће ли познати сви који чине безакоње, 
који једу народ мој као јеђење хлеба,  

(а) Господа не призваше.    
5. Тамо се устрашише страха, где страха не беше;  
јер је Господ у роду праведних.  

6. Савет сиромаха посрамисте,  
али је Господ нада његова.  

7. Ко ће дати са Сиона спасење Израиљево?  
Када поврати Господ робље народа Свога,  
да се обрадује Јаков и узвесели Израиљ.  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада, и увек, и у векове векова. Амин.  

Псалам 14.  
ГОСПОДЕ, ко ће се настанити у насељу Твоме?  
Или ко ће се населити на гори светој Твојој?  

2. Који ходи непорочно и чини правду,  
који говори истину у срцу своме.  

3. Који не слага језиком својим,  
и не учини ближњему своме зла,  
и поругу не прими на суседе своје.  

4. Унижен би пред њим лукави,  
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а оне који се боје Господа (он) прославља,  
који се куне ближњему своме, и не одриче;  

5. који новац свој не даде на камату,  
и мито за невине не прими. 
Који тако чини, неће се поколебати до века.  

Псалам 15.  
САЧУВАЈ ме, Господе, јер се у Тебе поуздах.  

2. Рекох Господу: Господ мој Ти јеси,  
јер немаш потребе од добара мојих.  

3. Светима који су на земљи Његовој  
чудесно учини Господ све воље Своје у њима.  

4. Умножише се немоћи њихове,  
после тога (оне) брзо несташе. 
Нећу сабрати сабрања њихова од крви (идола),  
нити ћу споменути имена њихова устима мојим.  

5. Господ је удео наслеђа мога и чаше моје;  
Ти си Који ми васпостављаш наслеђе моје.  

6. Одмерена (наслеђа) пала су ми најбоља,  
јер наслеђе моје најбоље ми је.  

7. Благосиљаћу Господа Који ме је уразумио;  
а још и до ноћи поучише ме бубрези моји.  

8. Провиђах Господа преда мном свагда, 
јер је с десне стране мени, да не посрнем.  

9. Тога ради развесели се срце моје,  
и обрадова се језик мој, 
а још и тело моје починуће у нади.  

10. Јер нећеш оставити душу моју у аду, 
нити ћеш дати да светац Твој види труљења.  

11. Показао си ми путеве живота,  
испунићеш ме радошћу с лицем Твојим;  
красоте су у десници Твојој до краја.  

Псалам 16.  
УСЛИШИ, Господе, правду моју; 
пази на мољење моје, 
услиши молитву моју, није са усана лажљивих.  

2. Од лица Твога суд ће мој изаћи,  
очи моје нека виде правоту.  

3. Испитао си срце моје, посетио си (ме) ноћу; 
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окушао си ме у огњу, и не нађе се у мени неправде.  
4. Да не говоре уста моја дела људска; 
ради речи уста Твојих ја сачувах путеве тешке.  

5. Утврди стопе моје на стазама Твојим,  
да се не колебају кораци моји.  

6. Ја завапих, јер си ме услишио, Боже; 
приклони к мени ухо Твоје и услиши речи моје.  

7. Чудесно покажи милости Твоје, 
Ти Који спасаваш оне који се у Тебе уздају,  
од противећих се десници Твојој.  

8. Сачувај ме, Господе, као зеницу ока;  
покровом крила Твојих покрићеш ме,  

9. од лица безбожних који ме угњетавају.  
Непријатељи моји душу моју опколише;  

10. дебело срце своје затворише,  
уста њихова говораху гордост.  

11. Они који ме изагнаше, сада ме опколише,  
очи своје устремише да (ме) оборе на земљу.  

12. Спопадоше ме као лав готов на лов,  
и као лавић који борави у потаји.  

13. Устани, Господе, предухитри их, и обори их;  
избави душу моју од безбожника,  
мачем Твојим од непријатеља руке Твоје.  

14. Господе, од малобројних на земљи  
раздели их у животу њиховом. 
И скривених Твојих (претњи) испуни се  

утроба њихова; 
       наситише се синови, 
       и оставише остатке младенцима својим.  

15. А ја ћу се у правди јавити лицу Твоме,  
наситићу се када угледам славу Твоју.  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

По првом стихословију, сједален, глас 8. 
 Лаж и сјај светскога богатства, и лепоте свега што се види, и велику љубав 
родитеља си превазишао, и за Владиком Христом си пошао, а он учи о смирењу и 
сиротовању, и од њега си оче Саво, постом и молитвама, наследио истинско богатство и 
прави сјај, и царство непролазно и вечно блаженство, зато сада моли Христа, да подари 
опроштај грехова свима, који са љубављу славе спомен твој. 
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 Слава и сада, Богородичан: Опевајмо Богородицу као небеске двери и ковчег и 
најсветију гору, и сјајни облак и небеску лествицу и разумни рај; Евино избављење и 
велику ризницу целе васељене, јер се у њој спремило спасење свету и опроштење 
давних сагрешења. Зато ти Дјево кличемо: моли Сина твога и Бога, да подари опроштај 
свима, који се побожно клањају твоме Пресветом Породу. 

КАТИЗМА 3.  

Псалам 17. 
1. ЉУБИЋУ Те, Господе, снаго моја. 
2. Господ је утврђење моје, и прибежиште моје,  

                                                и избавитељ мој,  
Бог мој, помоћник мој, и уздаћу се у Њега;  
заштитник мој, и моћ спасења мога, и заступник мој.  

4. Хвалећи призваћу Господа,  
и од непријатеља мојих спашћу се.  

5. Обузеше ме болови смртни,  
и потоци безакоња смутише ме.  

6. Болови адски сколише ме,  
претекоше ме замке смртне.  

7. И кад се мучих, призвах Господа,  
и Богу моме завапих; 
услиша од храма Свога светога глас мој, 
и вапај мој пред Њим доћи ће у уши Његове.  

8. И потресе се и би устрашена земља, 
и темељи гора задрмаше се и потресоше,  
јер се разгњеви на њих Бог.  

9. Узиђе дим од гњева Његова, 
и огањ од лица Његова распали се,  
жар се разгоре од Њега.  

10. И приклони небеса и сиђе,  
и примрак је под ногама Његовим.  

11. И уседе на Херувиме и полете,  
полете на крилу ветрова.  

12. И постави таму за скровиште Своје;  
око Њега је шатор Његов,  
тамна вода у облацима ваздушним.  

13. Од севања пред Њим облаци прођоше,  
град и угљевље огњено (удари).  
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14. И загрме са неба Господ,  
и Вишњи даде глас Свој.  

15. И посла стреле и разасу их,  
и муње умножи и сатресе их.  

16. И јавише се извори вода, 
и открише се темељи васељене,  
од претње Твоје, Господе; 
од дувања духа гњева Твога.  

17. Ниспосла (руку) с висине и узе ме,  
прихвати ме из вода многих.  

18. Избави ме од силних непријатеља мојих, 
и од мрзитеља мојих, 
јер се утврдише већма од мене.  

19. Претекоше ме у дан злострадања мога,  
али Господ поста потпора моја,  

20. и изведе ме на пространство; 
избавиће ме, јер ме хоћаше. 
(Избави ме од силних непријатеља мојих,  
и од мрзитеља мојих).  

21. И узвратиће ми Господ по правди мојој, 
и по чистоти руку мојих узвратиће ми.  

22. Јер сачувах путеве Господње, 
и не безбожничих пред Богом мојим.  

23. Јер су сви судови Његови преда мном,  
и законе Његове не удаљих од мене.  

24. И бићу непорочан са Њиме, 
и чуваћу се од безакоња мога.  

25. И узвратиће ми Господ по правди мојој, 
и по чистоти руку мојих пред очима Његовим.  

26. Са преподобним (=светим) бићеш преподобан (=свет),  
и са човеком невиним бићеш невин,  

27. и са изабраним бићеш изабран, 
а са развраћеним бићеш развраћен.  

28. Јер ћеш Ти спасти народ понижени,  
и очи гордих понизићеш.  

29. Јер Ти просветљујеш светиљку моју, Господе;  
Боже мој, просветљујеш таму моју.  

30. Јер ћу се Тобом спасити од искушења;  
и с Богом мојим прећи ћу зид (високи).  
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31. Бог мој, непорочан је пут Његов, 
речи су Господње разжежене;  
заштитник је свих који се уздају у Њега.  

32. Јер ко је Бог осим Господа? 
И ко је Бог осим Бога нашега?  

33. Бог Који ме опасује снагом,  
и постави непорочан пут мој;  

34. Који утврђује ноге моје као (у) јелена,  
и на висину ме поставља;  

35. Који научава руке моје за бој, 
и чини мишице моје као лук метални.  

36. И дао си ми заштиту спасења мога,  
и десница Твоја прихвати ме, 
и карање Твоје исправи ме до краја, 
и васпитање Твоје оно ме научи.  

37. Раширио си кораке моје пода мном,  
и не ослабише стопала моја.  

38. Гонићу непријатеље моје и достићи ћу их,  
и нећу се повратити докле не ишчезну;  

39. сатрћу их, и неће моћи опстати, 
пашће под ноге моје.  

40. И опасао си ме снагом за бој, 
саплео си пода ме све који устају на ме.  

41. И непријатеље моје дао си у бекство,  
и мрзитеље моје сатро си.  

42. Повикаше, и не беше ко да (их) спасе;  
ка Господу (викаше), и не услиша их.  

43. И иситнио сам их као прах пред лицем ветра,  
као блато на путевима погазићу их.  

44. Избавићеш ме од буне народа,  
поставићеш ме за главу незнабожаца.  
Народ, којега не знадох, служаше ми,  

45. на слух уха послушаше ме,  
синови туђи ласкаше ми,  

46. синови туђи оветшаше, и клецаху са стаза својих.  
47.Жив је Господ, и благословен је Бог мој,  
и нека се узвиси Бог спасења мога.  

48. Бог Који ми даје освету, 
и Који потчини народе пода ме;  

49. Избавитељ мој од љутих непријатеља мојих;  
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од оних који устају на ме уздићи ћеш ме, 
од човека неправедна избавићеш ме.  

50. Зато ћу Те исповедати и славити међу народима, Господе,  
и Имену Твоме псалмопеваћу; 

 51. (Теби) Који велича спасење цара Свога  
и чини милост Помазанику Своме,  
Давиду и семену његовом до века.  

Псалам 18.  
2. НЕБЕСА казују славу Божију, 
дело руку Његових јавља свод небески.  

3. Дан дану говори реч. 
и ноћ ноћи објављује знање.  

4. Нема говора нити речи, 
од којих се не чују гласи њихови.  

5. По свој земљи изиђе глас њихов,  
и до крајева васељене речи њихове.  
На сунцу је поставио насеље Своје,  

6. и оно као женик који излази из одаје своје,  
обрадоваће се као исполин да иде путем својим.  

7. Од краја неба је излазак његов,  
и достизање његово до краја неба,  
и нема ко ће се сакрити од топлоте његове.  

8. Закон је Господњи непорочан, обраћа душе;  
сведочанство Господње је верно, умудрује децу.  

9. Закони су Господњи прави, орадошћују срце;  
заповест Господња је светла, просветљује очи.  

10. Страх Господњи је чист, остаје у век века;  
судови Господњи су истинити, уједно оправдани;  

11. жељени већма од злата и драгог камена многог,  
и слађи већма од меда и саћа.  

12. Јер слуга Твој чува их (и држи),  
у чувању њиховом награда је многа.  

13. Прегрешења (моја) ко ће схватити?  
од тајних мојих очисти ме.  

14. И од туђих (грехова) сачувај слугу Твога, 
да не овладају мноме; 
тада ћу бити непорочан, и чист од греха великог.  

15. И биће Ти угодне речи уста мојих, 
и мисли срца мога пред Тобом заувек, 
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Господе, Помоћниче мој и Избавитељу мој.  

Псалам 19.  
2. УСЛИШИЋЕ те Господ у дан жалости,  
заштитиће те Име Бога Јаковљевог.  

3. Послаће ти помоћ са светиње,  
и са Сиона заштитиће те.  

4. Опоменуће се сваке жртве твоје,  
и свеспаљеница твоја биће обилна.  

5. Даће ти Господ по срцу твоме,  
и све намере твоје испуниће.  

6. Обрадоваћемо се спасењу твоме,  
(Диапсалма).  
и Именом Господа Бога нашега величаћемо се.  
Испуниће Господ све молбе твоје.  

7. Сада познах да Господ спасе Помазаника Свога,  
услишиће га са неба светога Свога;  
моћно је спасење деснице Његове.  

8. Једни (се хвале) колима, и други коњима, 
а ми ћемо се величати Именом  

Господа Бога нашега.  
9. Они се саплетоше и падоше, 
а ми устасмо и исправисмо се.  

10. Господе, спаси цара, 
и услиши нас, у дан у који Те призовемо.  

Псалам 20.  
2. ГОСПОДЕ, силом Твојом узвеселиће се цар,  
и спасењу Твоме обрадоваће се веома.  

3. Жељу срца његовог Ти си му дао, 
и молитве усана његових ниси га лишио. 

4. Јер си га предусрео благословом добротним,  
ставио си на главу његову венац од драгог камења.  

5. Живота је тражио од Тебе,  
и дао си му дужину дана у век века.  

6. Велика је слава његова у спасењу Твоме,  
славу и величанство ставићеш на њега.  

7. Јер ћеш му дати благослов у век века,  
развеселићеш га радошћу лица Твога.  

8. Јер се цар узда у Господа,  
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и милошћу Вишњега неће се поколебати.  
9. Нека се окрене рука Твоја  

на све непријатеље Твоје,  
десница Твоја да нађе све који Те мрзе.  

10. Јер ћеш их учинити као пећ зажарену,  
у време (гњева) лица Твога.  

Господ ће их гњевом Својим смутити,  
и огањ ће их прогутати.  

11. Род њихов са земље погубићеш  
и семе њихово између синова човечијих,  

12. јер подигоше зло на Тебе,  
смислише замисао коју не могу извршити.  

13. Јер ћеш их натерати у бекство,  
с осталима Твојима погодићеш лице њихово.  

14. Уздигни се, Господе, снагом Твојом, 
певаћемо и псалмопојати силе Твоје.  
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. И сада, и увек, и у векове векова. Амин. 

Псалам 21.  
2. БОЖЕ, Боже мој, (чуј ме;) зашто си ме оставио? 
    далеко су од спасења мога речи падова мојих.  
3. Боже мој, вичем у дану и не чујеш; 
    и у ноћи, и нема (одговора) на агонију моју.  
4. А Ти у светињи обитаваш, Хвало Израиљева! 
5. У Тебе се уздаше оци наши;  
    уздаше се, и избавио си их;  
6. Теби вапише и бише спасени, 
    на Тебе се уздаше и не постидеше се. 
7. А ја сам црв а не човек, 
    подсмех људима и руг народу.  
8. Сви који ме видеше ругаше ми се,  
    говораху устима, климаху главама:  

9. Уздао се у Господа, нека га избави!  
    Нека се спасе, ако га хоће!  
10. Јер Ти си Који ме извади из утробе,  
       Нада моја од (времена) дојки мајке моје. 
11. Теби сам привржен од материце, 
      из утробе мајке моје Ти си Бог мој.  
12. Немој одступити од мене, јер је невоља близу,  

а нема помоћника.  

 22



13. Опколише ме јунци многи,  
бикови дебели окружише ме;  

14. отворише на ме уста своја,  
као лав који граби и риче.  

15. Као вода разлих се, 
и расуше се све кости моје; 
поста срце моје као восак топљен у утроби мојој.  

16. Сасуши се као опека снага моја, 
       и језик мој прилепи се за грло моје,  
       и у прах смртни низвео си ме. 
17.  Јер ме окружише пси многи,  
       збор лукавих опколише ме;  

 прободоше руке моје и ноге.  
18. Избројаше све кости моје, 
      а они ме погледаше и презреше ме.  
19. Разделише одећу моју мећу собом,  
      и за хаљину моју бацаху коцку.  
20. А Ти, Господе, не удаљи помоћ Твоју од мене,  
      похитај да ме заштитиш.  
21. Избави од мача душу моју, 
      и из руке псеће јединицу моју.  
22. Спаси ме из уста лављих  
       и од рогова носорога смерност моју.  
23. Казиваћу Име Твоје браћи мојој,  

усред цркве хвалићу Те.  
24. Који се бојите Господа, хвалите Га;  
све семе Јаковљево прославите Га;  
нека Га се боји све семе Израиљево.  

25. Јер не понизи нити одбаци мољење убогог,  
нити окрену лице Своје од мене;  
и када завиках к Њему, услиша ме.  

26. О Теби је похвала моја,  
у цркви великој (исповедаћу Ти се);  
завете моје испунићу пред онима који Га се боје.  

27. Јешће убоги и наситиће се, 
и хвалиће Господа они који Га траже;  
жива ће бити срца њихова у век века.  

28. Опоменуће се и обратиће се Господу  
   сви крајеви земаљски,  

       и поклониће се пред Њим сви родови народа.  
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29. Јер је Господње Царство, 
и Он ће владати (свим) народима.  

30. Једоше и поклонише се сви моћници земаљски;  
пред Њим ће се поклонити сви који силазе у земљу;  
а душа ће моја Њему живети.  

31. И семе моје служиће Њему; 
и јавиће се Господу нараштај долазећи.  

32. И објавиће правду Његову, 
народу који ће се родити, оно што учини Господ.  

Псалам 22.  
    ГОСПОД ме напаса, и ничега ме неће лишити.  
2. На месту зеленом, тамо ме настани,  
    на водама одмора отхрани ме,  
3. душу моју опорави.  
    Одведе ме на стазе правде,  
     ради Имена Свога.  
4.  Јер ако и пођем посред сенке смрти,  
     нећу се бојати зла, јер си Ти са мном.  
5.  Штап Твој и палица Твоја, они ме утешише.  
     Припремио си преда мном трпезу, насупрот  

   тлачитеља мојих.  
     Намазао си уљем главу моју, 
     и чаша Твоја напајајућа је као најјача.  
6.  И милост Твоја пратиће ме у све дане живота мога,  
     и настанићу се у дому Господњем за дуге дане.  

Псалам 23. 
       ГОСПОДЊА је земља и пуноћа њена,  

Васељена и сви који живе у њој.  
2. Он је њу на морима основао,  
и на рекама је припремио.  

3. Ко ће узићи на гору Господњу,  
и ко ће стати на месту светом Његовом?  

4. Невин рукама и чист срцем,  
који није узео узалуд душу своју,  
и није се лажно заклео ближњему своме.  

5. Он ће добити благослов од Господа  
и милост од Бога Спаса свога.  

6. Ово је род оних који траже Господа,  
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који траже лице Бога Јаковљева.  
7. Подигните врата, кнезови ваши,  
и уздигните се, врата вечна,  
и ући ће Цар славе.  

 8.   Ко је тај Цар славе?  
Господ моћан и силан,  
Господ силан у боју.  

 9.   Подигните врата, кнезови ваши,  
       и уздигните се, врата вечна, 
       и ући ће Цар славе.  
10.  Ко је тај Цар славе? 
       Господ над војскама, Он је Цар славе.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.  
Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. (3 пута) 

По другом стихословију, сједални, глас 3.  
 Делима врлина заблистао си цркви као велико сунце, и сјајем речи својих 
просветлио си саборе твојих верних људи, и истребио си таму страсти, светитељу Саво, 
зато моли Христа Бога да нам дарује велику милост. 
 Стуб и тврђава цркве Христове, постао си оче, и мудро си је сачувао, да се у 
искушењима Злога не поколеба, да Тројици јединосушној и једног Божанства служи, 
зато окупљени славимо те, Саво богомудри.  
      Слава и сада, Богородичан: Као необрађена лоза Дјево, ти си нам најлепши Грозд 
уродила, који свима весели и душе и тела, зато тебе као узрок добара увек славимо, и са 
ангелом ти кличемо: радуј се благодатна. 
  

ПОЛИЈЕЛЕЈ

Из Псалма 134.  
1.   ХВАЛИТЕ Име Господње, 
      хвалите, слуге (Господње), Господа. (3х) 
21. Благословен је Господ са Сиона, Који живи у Јерусалиму. (3х) 

из Псалма 135. 
1.   ИСПОВЕДАЈТЕ и славите Господа, јер је добар, 
       јер је до века милост Његова. (3х) 
26. Исповедајте и славите Бога Небескога, 
       јер је до века милост Његова. (3х) 
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Сједален, глас 8. 

 Уздржањем си живот свој украсио, и духовним животом си на делу речи 
богопознања показао, нарочито си се у врлинама васпитавао, и апостолски си народ 
свој поучавао, Еванђељем си их родио, и у православној вери их умножио, зато си и 
после смрти бесконачну благодат примио, јер си и у раки лежећи неразрушив остао, 
оче Саво, светитељу блажени, моли Христа Бога, да подари опроштај грехова свима, 
који са љубављу славе спомен твој. 
 Слава, и сада, Богородичан: Ти си свенепорочна Невеста Творца, и 
неискусомужна Мати Избавитеља, ти си Најопеванија примила Утешитеља, а ја сам 
нечисто станиште безакоња, и мој разум је играчка демона, зато похитај да ме од њиних 
злоба избавиш, и светлим стаништем врлина учиниш, јер си свелоносна и нетакнута, 
па одагнај облак страсти, и твојим молитвама удостоји ме небеске заједнице и 
непролазне светлости.  

Степена  
                  А н т и ф о н  1. глас 4. (стихови се понављају) 

 Од моје младости ме нападају страсти, а ти ме сам заступај и спаси Спаситељу мој.
Ви који мрзите Сион застидите се од Господа, јер ћете као трава бити огњем 

сагорени.
Слава: Светим Духом свака се душа оживљује, а чистотом се узвисује, и блиста се 

од   Тројичног јединства у светој тајни.
И сада, исто.

                                                          Прокимен, глас 4. 
 Свештеници твоји обући ће се у правду, и преподобни твоји обрадоваће се. 
(Пс.131,9) 
 Стих: Ту ћу учинити да узрасте рог Давиду, поставићу видело помазанику своме. 
(Пс. 139,16) 

ЧИТАЊЕ ИЗ СВЕТОГ ЈЕВАНЂЕЉА ПО МАТЕЈУ  
(Гл. 5, ст. 14-19) 

Рече Господ ученицима својим: Ви сте светлост свету; не може се град 
сакрити кад на гори стоји. Нити се ужиже светиљка и меће под суд него на 
свећњак, те светли свима који су у кући. Тако да се светли светлост ваша пред 
људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца вашега који је на небесима. 
Не мислите да сам дошао да укинем Закон или Пророке; нисам дошао да 
укинем него да испуним. Јер заиста вам кажем: Док не прође небо и земља, 
неће нестати ни најмањег словца или једне црте из Закона док се све не збуде. 
Ако, дакле, ко укине једну од ових најмањих заповести и научи тако људе, 
назваће се најмањи у Царству небескоме; а ко изврши и научи, тај ће се 
велики назвати у Царству небескоме. 

 По Јеванђељу: 
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 Васкрсење Христово видевши, поклонимо се светоме Господу Исусу, јединоме 
Безгрешноме. Крсту твоме клањамо се Христе, и свето васкрсење твоје певамо и 
славимо; јер си Ти Бог наш, осим тебе другога не знамо, име твоје прослављамо. 
Ходите сви верни, поклонимо се светом Васкрсењу Христовом. Јер гле, крстом дође 
радост целом свету. Свагда благосиљајући Господа, певајмо Васкрсење Његово; јер 
ради нас претрпевши крст, смрћу смрт разруши. 

 ПСАЛАМ 50. 
 Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој, и по обиљу милосрђа Свога очисти 
безакоње моје. Опери ме добро од безакоња мога, и од греха мога очисти ме. Јер 
безакоње моје ја знам, и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших, и зло 
пред Тобом учиних. Да се оправдаш у речима Својим, и победиш када Ти суде. Гле, у 
безакоњима се зачех, и у гресима роди ме мати моја. Гле, истину љубиш, и јављаш ми 
непознатости и тајне мудрости Твоје. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и 
бићу бељи од снега. Дај ми да слушам радост и весеље,  да се обрадују кости потрвене. 
Одврати лице Твоје од грехова мојих, и сва безакоња моја очисти. Срце чисто саздај у 
мени, Боже, и Дух прав обнови у утроби мојој. Не одбаци ме од лица Твога, и Духа 
Твога Светога не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога, и Духом владалачким 
утврди ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и безбожници ће се обратити к Теби. 
Избави ме од крви, Боже, Боже спасења мога, обрадоваће се језик мој правди Твојој. 
Господе, отвори усне моје, и уста моја казиваће хвалу Твоју. Јер да си хтео жртве, ја бих 
Ти принео; за жртве свеспаљенице не мариш. Жртва је Богу дух скрушен; срце 
скрушено и унижено Бог неће одбацити. По благовољењу Своме, Господе, чини добро 
Сиону, и нека се подигну зидови Јерусалимски. Тада ћеш благоволити жртву правде, 
приносе и жртве свеспаљенице, тада ће принети на жртвеник Твој теоце. 

Слава, глас 2. Молитвама апостола, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења. 
И сада: Молитвама Богородице, Милостиви, очисти мноштво наших сагрешења. 
Затим глас 6.: Помилуј ме Боже по великој милости твојој, и по мноштву милосрђа 
твојих очисти безакоње моје. 
Стихира, глас 6: Духа Светога благодат твојим уснама изли се, оче, и постаде пастир 
Христове цркве учећи словесне овце, људе твоје, да верују у Тројицу у једном 
Божанству. 

КАНОНИ 
Песма 1. 

Канон Богородици, глас 6. 
 Ирмос: Некада је морским валовима покрио гонитеља, а младиће сакрио под 
земљу и спасао од мучитеља, али ми као слуге Господу појмо, јер се славно прославио.  
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 Радуј се отаца много хваљена помоћи, радуј се предивни украсе рода нашега, радуј 
се изворе спасења који излива милост свима који је са вером моле од тебе, радуј се 
Маријо неискусобрачна.   
 Прими Пречиста Дјево из мојих нечистих уста похвалу, јер ти си Пречиста 
Богородитељко заштита и спасење целом свету, зато се усрдно моли за спасење душа 
наших. 

Ти си Дјево родила Христа, као Хлеб Живота, и Створитеља свега, зато му се 
обрати твојим молитвама, да ослободи од сваког греха, невоље и болести све који ти 
певају.  
                                   

Канон Светом Сави, глас 2. 
 Ирмос: Ходите народи, појмо песму Христу Богу, који је море разделио, и провео 
људе које је из ропства египатског извео, и тако се прославио.  
 Ти си Христе Боже Светлост од Светлости, и од Оца пре векова рођени, и од 
искони са Оцем и са Духом си, зато одагнај мрак са душе моје, па обасјај разум мој, 
молим те, да могу опевати твога угодника, Саву свештенога. 

Мада си оче човек по природи, ти си ангелски на земљи поживео, десни пут си из 
младости одабрао, и био си љубитељ целомудрија, зато си постао чисто станиште Духа 
Светога, Саво преосвештени. 

Страх Божији, као почетак мудрости си заволео, и заповестима Божијим си се увек 
учио, као дрво си се засадио крај извора вода духовних, и њима напајан, оче Саво, себе 
си као плод Христу принео.  
 Богородичан: Чула је прамати Ева да ће у мукама дађати децу, а ти си Пречиста 
Дјево чула речи речи радости: радуј се Господ је са тобом, Богоневесто; и тако си тугу 
праматере укинула. 

Други канон Светом Сави, галс 8. 
(у њему се говори о чудима светога) 

 Ирмос: Кочије си фараонове потопио, када си у давнини Мојсејев жезал 
чудотворним учинио, и знаком крста си море разделио, а пешака и бегунца Израиља си 
спасао, зато је песму Богу певао.  
 Ја који хвалим твој живот и смелост коју си код Христа стекао, молим те да 
добијем капљу знања из богате ризнице Светога Духа, да те достојно похвалим оче, јер 
си достојан хвале. 

Из доброг корена си као још бољи изданак никао, напајан водама богопознања, и 
постао си плод мирисан својим животом из младости, богоносни, зато срца и душе 
твојих појаца веселиш. 

О, премудрог ли твога богоразума којим си оца свога преварио ловом на јелене! Јер 
ти си оче своју душу учинио јеленом код Христа, и Христовом љубављу паљен, ти си 
му као извору бесмртности притекао. 
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 Привечен љубављу за надразумним небеским лепотама, ти си од земних ситних 
лепота побегао, и јелењим трком си Христа потражио, желећи оно што је код њега, и 
ниси се оче Саво преварио. 

Љубављу према чистоти обузет, благородну душу своју ниси љубављу ка телу 
заробио, зато сада венце чистоте примаш, и веселиш се код Христа са ангелима, и њему 
за нас, оче Саво, моли се.  
 Богородичан: Ти си као лествица која је са земље до небеса досегла и Јакову 
показана, којом је Бог одлучио да постане Човеком; то је чудо неизрециво, и 
недокучиво виђење, зато спасавај Пречиста и Благосло- вена све који ти притичу. 

Катавасија: Отворићу уста моја и напуниће се Духа, и реч упутићу Царици 
Матери, празноваћу весело, и певаћу с радошћу Њена чудеса.  

Песма 3. 
Канон Богородици 

 Ирмос: Тобом се Христе утведише сва небеса, Речи Божија и сило, па исповедају 
славу неизрециву, и стварање из твоје свемоћне руке, јер нема светијег од тебе 
Пресвети Господе.  
 Тебе Пресвета славе све војске ангела, па и ми Богородице непрестано кличемо и 
благодарно певамо: радуј се Владичице, једина помоћи свима и заступнице. 

Ко може долично опевати Рођеног из твога тела Бого-Мати? Зато је творевина 
видећи савршену тајну у теби, у чуду закликтала: нема светије од тебе Владичице, нити 
другог спасења нама мимо тебе. 

Пружи милост свима који је од тебе траже, Мати и Дјево, јер ти пружаш твоју 
моћну руку свима који су у невољама, и хиташ свима који су у искушењима, јер смо 
тебе стекли сви као избавитељку у невољама. 

  
Светом Сави, глас 2. 

 Ирмос: Утврдио си ме на камену вере, и охрабрио си моја уста да говоре против 
мојих непријатеља, и развеселио си мој дух да пева: нема светог као што си ти Боже 
наш, и нема никог праведнијег од тебе.  
 Презревши земно као безвредно, и од љубави родитеља се склонивши, ти си 
потражио пустињељубиво Христа, и мач његове љубави је прошао кроз твоју душу, 
зато си њега заволео и његову си духовну лепоту назасито тражио. 

Мада се ни за што на земљи ниси везао, ти си од родитеља лов на звери заискао, и 
у пустињу си оче стигао, где си многим постом, бодрим бдењем и молитвама, страсти, 
као душегубне звери, умртвио. 

Заволео си понижење Христово, који се нас ради до лика слуге добровољно 
понизио, и њиме узвишен, ти си Гордога понизио, и многим уздржањем удостојио си 
се, Свети Саво, да будеш телом угодан дом Тројице. 
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Богородичан: Ниједна од других жена није постала мати док је девствена, нити се 
икоја мати удостојила да и после порода буде девствена, а на теби се Дјево Богомати 
обоје ово догодило, зато кличем радосном душом: нема непорочније од тебе 
Владичице.  

Светом Сави, глас 8. 
 Ирмос: У почетку си утврдио небеса разумом, а земљу си на водама основао; на 
камену заповести твојих Христе утврди и мене, јер нема светијег од тебе једини 
Човекољубче.  
 На духовну гору познања врлина си узишао, а на видиву Гору Атонску си попут 
онога Исака, самога себе узнео, и тамо си срце своје као жртвено јагње на жртву 
духовно принео. 
 Своју душу си као светиљку, сузама својим украшавао, и рано зором Христу 
хитајући, ти си подизањем руку у молитвама тело своје као Амалика умртвио, и у 
земљу бестрашћа си ушао. 

Љубављу према бестрашћу подстицан, ти си телесне прохтеве угушио, и душу 
своју си божанским сјајем просветлио, зато се моли оче Саво, да и ми светлости 
духовне добијемо. 

Цвет младости си глађу осушио, а уздржањем си удове умртвио, кроз пост си се 
тела одрекао, а бдењем и молитвама се снажио, и љубављу према Господу си Саво, 
врхунац врлине достигао. Племством висок а добротом изузетан, ти си мудрошћу и 
разумом чудесан био; као цвет прекрасни си чистотом блистао, и светлим смирењем се 
оче Саво, украсио. 
 Богородичан: Пречиста Мати Божија, благословена и свенепорочна, исцели 
дубоке ране душе моје, и одагнај моје страсти телесне, па ослободи мој разум од сваке 
мисли штетне, и од демонске напасти, Владичице, избави ме.                                    

Катавасија: Певаче славе Твоје Богородице, живи благословени Изворе, 
сакупљене у скупу духовно оснажи и у Својој божанској слави венаца славе удостој. 
 Сједален, глас 8. 
 Бог који је Павлово сађење и Аполосово заливање примио, и ваш расад вером 
засађени и учењем заливани је примио; он који чини да све узрасте, ваш је народ у 
правој вери и молитвама вашим узгајане умножио, зато сте од њега, као верне слуге и 
разумни посленици, за напоре своје, заслужену награду примили, Симеоне преподобни 
и Саво свештени, богоносни оци, пастири и учитељи, молите првопастира и учитеља 
Христа, да сачува стадо ваше у миру и да спасе душе наше. 

Слава и сада, богородичан: Због тебе Благодатне се радује свако биће, сабор 
ангела и људски род, освештани храме и рају духовни, похвало девствености, јер се из 
тебе Бог оваплотио и детенце постао, а Он је пре свих векова Бог наш, утробу је твоју 
учинио престолом ширим од небеса. Због тебе се благодатна радује сва творевина, 
слава теби. 
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Песма 4. 
Канон Богородици 

 Ирмос: Авакум је предсказао твој долазак и страдање на крсту, и задивљен је 
кликтао: ти си Благи сасекао државу силнога, када си отишао онима у ад, као свесилан. 
 Ти си Пречиста Богородице заступница целог света и свима спасење, зато тебе сви 
народи Владичице и сва поколења проповедамо као истиниту Богородицу. 

Ти си бедем и тврђава и нада вернима и кула спасења, зато савладај Пресвета и 
Пречиста све насртаје против нас, јер смо сви своју наду у тебе положили. 

Радуј се граде духовни; Радуј се палато и престоле Христа Цара; Радуј се 
преподобних похвало, и украсе светима; Радуј се свима мосте ка Богу; Радуј се целог 
света радости. 

Светом Сави, глас 2. 
 Ирмос: О теби певам Господе, јер сам чуо и сазнао да уз мене идеш, и мене 
злуталог тражиш; велико је твоје снисхођење према мени, и зато те славим 
Многомилостиви.  
 На живот ангела си се угледао, и зато си оца свога и владара оставио, у Гору 
Атонску си стигао, а отуда си постом и молитвама Христу као духовном истоку 
похитао, и од њега си, као од сунца, народу на западу заблистао. 

Мудрољубљем си море светског живота испитао, и познао дубину сујете и 
пролазност богатства, ово си као пропадљиво одбацио, а науку Христову си изабрао, и 
у сасуд срца свога сакрио, и то си као благо одлучио да сачуваш. 

Оне што по горама тегобно живе, ти си, преподобни, босим ногама обилазио, и 
топлим их хлебовима хранио, и њине топле молитве си примао, од свих си поуке о 
Христу тражио, и то си у срце своје слагао и тако се духовно изградио. 

Ти си твога родитеља по телу духом родио, упутио га да власт, супругу и чеда 
остави, а он се, као Аврам, из отаџбине своје у земљу туђу код тебе оче у пустињу 
преселио, и саипосник ти постао.  
 Богородичан: Тебе је заиста сенка Старог Завета посведочила, и на разне начине 
те најавила, и јасно показала оваплоћенога из тебе, а без измене, Једнога од Тројице, 
Пречиста Богомати Владичице, који је цео свет обновио. 

               Светом Сави, глас 8.     
 Ирмос: Ти си моја помоћ Господе, ти си моја сила, ти си мој Бог, ти си моја радост; 
ниси оставио недра Очева а нас убоге си посетио, зато ти са пророком Авакумом 
кличем: слава сили твојој Човеко- љубче.  
 Многобројно злато си са оцем разделио, и обојица сте, као мудри домопазитељи, 
пропадиво за непропадиво разменили, и то сте сада радосно примили, зато молитвама 
својим код Христа спасавајте све који вам поје.  
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 Оца си као човека позвао, а као ангела си га пред Христа послао, чије су од поста 
усахле свете мошти по твојим молитвама мироточиве постале, као најјача потврда за из 
срце твоје молитве. 

Празноумни Гот је братимљење ваше и страх Божији и заклетву погазио, и наумио 
је да ти Отаџбину пороби, а ти га од такве намере ниси одвратити могао, него си га 
Божијему суду предао. 

Уображени и несмислени тобожњи мудрац, добар савет од тебе није примио, зато 
је Божију освету на себе навукао, јер мач што га на паству твоју, оче, уперио, од ангела 
га је до краја у срце своје зарио. 

Свети твоји просвећени благодаћу крста твога, Владико, земљу свога народа су са 
вером теби привели, син и отац, Сава и Симеон Богом умудрени, њиховим молитвама 
спаси од најезде неверника све који певају: слава сили твојој, Милосрдни. 
 Богородичан: Постао си као нови Мојсеј, јер као и он скинију, и ти си у пустињи 
Свете Горе саградио манастир, који си трудом зноја свога унапредио и посветио 
Матери Божијој, зато га са њом и чувај, молитвама вашим ка Господу. 

Катавасија: Који седи у слави на престолу Божанства, Свебожанствени Исус, на 
облаку доће лаком у свој моћи Својој, и Он спасе оне што кличу: Слава Христе моћи 
Твојој! 

Песма 5. 
Канон Богородичан 

 Ирмос: Ка теби јутром раним Речи Божија, јер си из милосрђа себе жртвовао, и 
мада си непромењив и нестрадалан, ти си себе до страдања понизио, мир подари мени 
палом човеку.  
 Радуј се Пречиста јер си бедем верних и моћна им заштита; Радуј се горо 
свеопевана; Радуј се Владичице као духовна лествице; Радуј се свима радости и 
помоћи беспомоћнима, и усрдна покровитељко свима који ти притичу. 

Громогласно кличе збор пророка, јер су проповедали дивну тајну рођења из тебе, 
јер си само ти имала Господа у своме крилу, који је тебе и после порода сачувао 
девствену, као и пре рађања. 

Ко од људи може исказати, Пречиста, надразумну и неизрециву твоју тајну? Јер 
само си ти од свих узвишенија, светлоносна и божанска сени, светило и престоле 
Божији, Дјево Маријо, јер из тебе нам је заблистао Вртлар и Садитељ живота. 

Светом Сави, глас 2. 
 Ирмос: Ти си светлост свима који у тами бораве, ти си Христе Спасе мој, спасење 
очајнима, ка теби се од раног јутра обраћам као Цару свега света: просветли ме сјајем 
твојим, јер за другога бога сем за тебе не знам.  
 Видевши Онај који све унапред види, ревност твоје душе, поставио те је за првог 
пастира на западу твоме народу, а ти, као духовни исток, си оваплоћенога Христа Бога-
Реч проповедао, равног са Оцем и са Духом Светим сапрестолног. 
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Угледајући се оче заиста на Авситидског Јова, и ти си свој дом отворен држао, и 
двери језика си слађе од меда имао, и њих си гладнима спасења отварао и душе им 
Божијом науком као ангелском храном испунио. 

Следујући божанским законима, и ти си законодавац постао, и архијереј 
богоносни, и правило најпоузданије, путовођа залуталима, и светило пресветло, који 
своју отаџбину обасјава, Саво богомудри.  
 Богородичан: Упрљављај мојим разумом Владичице, јер се патим у пучини мука, 
и потопљава ме навала пропадивих страсти, зато ме спаси Богородице јер ти притичем, 
и за другу помоћ осим тебе Пречиста незнам. 

Светом Сави, глас 8. 
  
 Ирмос: Зашто си ме удаљио од лица твога, Светлости незалазна, и покрила ме је 
беднога нечувена тама? Ипак ме обрати и управи путеве моје ка светлости заповести 
твојих, молим те.  
 Као Господњи ученик Владике свога, милосрђем си се оче на њега угледао, и 
раслабљеног си у цркву унео, и лечењем и молитвама Христу, и са сузама и у бдењу 
крај њега, здравим си га са земље подигао. 

Старцу светом, твоме оцу, за живота његова си послушан био, а када је умро, он је 
у гробу само тебе послушао, јер миро његово од многих мољено и недобијано, твојом 
оче посланицом је обилно људима источио. 

Као други Илија си постао, јер си као и он огањ, тако и ти молитвом град са неба 
свео, и тиме си краља задивио и уплашио. Богу на славу а непријатељима на дивљење 
си ово, оче, учинио, силом Христа Бога нашега који ти за све моћ даје. 

Краљ Угарски се као непријатељ против твоје Отаџбине подигао, али је на твоје 
речи од свирепости своје одустао, дивећи се у теби присутној светости, и раскајавши се 
вратио се, а леду који си свео из ведрог неба се чудио и говорио: диван је Бог у светима 
својим. 

Имајући у срцу Христа као угаони камен и темељ, ви сте темељ обмане моћно 
претурили, и цркви сте необорив темељ постали, коју и чувајте непоколебиву, Саво 
свештени и Симеоне богоносни, молитвама вашим. 
 Богородичан: Желећи да дођу код Христа Бога, тебе су за вођу одабрали, зато су 
теби Богомати која си на небесима Божија црква, храм твоме Ваведењу на земљи твоји 
угодници подигли, а ти не престај да у њему дајеш помоћ славитељима твојим.  
 Катавасија: Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, најчистија Дјево, 
у крилу имала Бога над свима, и родила Вечног Сина; свима што славе Тебе мир дарује. 

Песма 6. 
Канон Богородици  
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 Ирмос: Гледајући море живота узбуркано буром искушења, тихом пристаништу 
твоме притекох Многомилостиви и вапијем ти: избави из пропасти живот мој.  
 Теби се клањам Пречиста и блага Богородице, а ти твојим молитвама умоли 
Даваоца свакога добра, Сина твога и Господа, да избави цели свет од свакога гнева. 

Бачен сам у дубину ужасне буре, јер је око мене узбуркано море од неизмерних 
мојих грехова и зала, а ти утишај ову буру и подари тишину срцу моме. 

Ти си Пречиста утеха и уточиште слугама твојим, зато неклонуло умилно моли 
Бога, за све који са вером и љубављу моле тебе. 
  

                                                        Светом Сави, глас 2.  
 Ирмос: У бездану греха ваљајући се, ја призивам неиспитиви бездан твоје 
милости: изведи ме Боже из пропасти.  
 Некада мраком јереси покривена земља твога народа, сада светли светлошћу 
православља, и постала је нов Израиљ ослобођен од старе обмане, и народ Божији, јер 
је ка Закону Истине тобом вођен, оче богоносни. 

Као апостола те је Христос послао, и учећи речима Еванђеља, ти си народ у ноћи 
незнања просветлио, исцељења и велика чудеса си чинио, и тако си их задивио, и у 
вери си Христу мноштво твога народа привео. 

Веће си тражио и боље желео, и зато си и до Јерусалима, Египта и Синаја дошао, и 
све пустињаке посетио, и богатом руком свакога даривао, а њиховим молитвама си, 
Саво, твоју отаџбину обогатио.  
 Богородичан: Нас остареле због једења у давнини са горког дрвета, и пале у 
пузање, ти си Пречиста обновила, јер си Ипостасног Бога-Реч родила, Дјево и Мати и 
Владичице.  

Светом Сави, глас 8.
Ирмос: Излићу молитву моју пред Господем, и њему ћу рећи све туге моје, јер ми 

се душа испунила зала, а мој живот се аду прибли- жио, па се молим као Јона: изведи 
ме из пропасти Боже мој.  
 Трисветле си Тројице најпре срце своје као олтар учинио, и цркву си Богу Спасу у 
Отаџбини својој подигао, у њој си се оче првопрестолни, да будеш равноапостолни 
учитељ од Христа удостојио, зато си речи Живота народу твоме излио. 

Када си чуо да ти је брат умро, са слободом коју имаш код Христа си ангелу 
наредио да му душу врати, и дошавши нашао си га оживелог. О, какве ли вере! О, 
колике ли смелости! Заиста је оче ово чудо предивно, јер мада на земљи, ти си 
небеским ангелима заповедао. 

Духовно море страсти си постом успавао, а видиво море свирепо усталасано си 
призвавши Оног који је бездан милости, речју укротио, тако си лађу од потапања 
спасао, а оне што су у њој били си у вери утврдио. 
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Исуса Христа од кога се све боји и стрепи као од Творца и Господа, си потпуно 
стекао, и Христа си у срцу своме носио; Христа је кроз тебе говорио, и његовом си 
силом запретити ветровима могао, и све се оче покорава теби као изврсном ученику 
његовом.  
 Тројичан: Превечна природо, триипостасно Јединство: Оче, Сине и Душе 
Пресвети, светлости и животе богозачетни, прими твоје угоднике а за нас молитвенике, 
и спасавај цркве твоје јер у тебе верујемо, па нас удостоји да у миру твоју моћ славимо. 
 Богородичан: Желећи да виде славу небескога царства Сина и Бога твога, 
Богородице, Сава и Симеон преподобни су славу земаљског царства оставили и 
Христов крст су на раме узели, и за његовим живоносним и божанским стопама пошли. 
 Катавасија: Божанствени овај и свечастни, празнујући празник Богоматере, ви 
богомудри, ходите, хвалу јој певајмо, и од Ње рођенога Бога славимо. 

 Кондак, глас 8. 
 Као великог просветитеља и апостолима сарадника, црква твога народа те 
преподобни оче прославља, а ти имаш слободу код Христа, па нас молитвама својим од 
свију беда спасавај да ти кличемо: Радуј се оче Саво богомудри. 
 Икос: 
 Животом си се на земљи јавио оче као као анђео, мада си човек по природи ти си 
чистотом био налик на бестелесне, зато нас и позиваш да задивљени овакве похвале 
кличемо: Радуј се, оца благочестивог изданче и мајке побожне мезимче; Радуј се, 
молитвама од Богом подарени, и јер си за оним што те даде из младости пошао; Радуј 
се, испосништва светли цвете, чистотом мирисни; Радуј се, стубе целомудрија који 
сваку лаж потиреш; Радуј се, смирењем високи јер си гордост демона оборио; Радуј се, 
светилниче многосветли и узношење ка Христу твога народа; Радуј се, црквама 
подизање и светитеља освештање; Радуј се, сирочади хранитељу и сиротињи 
милосрдни дароватељу; Радуј се, једнаки борче са апостолима за Еванђелску науку; 
Радуј се, мученика састрадалче по туђини хођењем; Радуј се, чудотворче од Бога 
дивних и предивних чудеса; Радуј се, похвало своје Отаџбине, јер ти спасаваш твоје 
певаче; Радуј се, оче Саво богомудри. 

Песма 7. 
Канон Богородици 

 Ирмос: Младићи у Вавилону не бојаше се пламене пећи, него посред ње бачени 
орошени певаху: Благословен си Господе Боже отаца наших.  
 Не престај Дјево Мати да молиш Господа, да се избавимо од невоља и мука, 
Владичице, да бисмо усрдно певали Владици: благословен си Боже отаца наших. 

Плаше ме и збуњују валови мојих грехова, али ти блага Пречиста измоли ми 
опроштај у час искушења, и спасење ми даруј. 
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И рађаш и остајеш девствена, и после рађања остајеш као што си била пре порода, 
Пречиста Богородице, твоје крило није изгорело, благословена и Пречиста заступнице 
рода нашега. 

Светом Сави, глас 2. 
 Ирмос: По богохулној заповести безаконога мучитеља, подигнут је високи пламен, 
али Христос простре на побожне младиће росу духовну; зато је Он благословен и 
највише прослављен.  
 Гледајући твој живот богоугодан и у врлинама, прозорљиви Бог је тебе, оче 
богоносни, пре свих одабрао, и у сабор апостола убројао, а ти си благодаћу просветлио 
срце своје, и свој народ си за њега просветио, па кличу: благословен је Бог отаца 
наших. 

Зрацима еванђелске науке ти си свој народ духовно обасјао, и из недостојног си га 
у достојне привео, а срца њина усахла неверјем си вером у Бога као плодне узгајао, оче 
Саво. 

Милостив, кротак и незлобив, тих и разложан си постао, као што Павле у Христу 
похваљује и каже: такав нам је архијереј требао, зато моли Христа, архијереју Саво, да 
у миру сачува стадо твоје.  
 Богородичан: У теби су обновљени закони природе, јер си надприродно а по 
природи недоступног Бога Емануила преславно родила, Дјево Пречиста, а све ради 
препорода нас верних. 

Светом Сави, глас 8.
Ирмос: Некада се у Вавилону огањ застидео од Божијег силаска, зато су деца у 

пећи радосно заиграла, и као у врту су весело певала: благословен си Боже отаца 
наших.  
 Побуђен Христовом љубављу оче, који је ради нас телом на земљи добровољно 
туђиновао, и ти си висину престола добровољно оставио, затим си по истоку и западу и 
пучином морском као сунце својим током туђин био. 

Као Христов ученик и кнез од њега постављен, ти си туђе земље обилазио, приман 
си од њих и вољен и слављен, оче, а ти си их даривао, јер све њих је освојила, у теби 
Божја љубав и кротост и незлобивост. 

Онај који је бездано море својом речју начинио, ученика свога је у теби познао, у 
болести твојој ти је оче, послужио: рибу велику је таласом као рукама изнео, и теби 
болесном на лађи је у руке твоје положио. 

Твоји сапутници у лађи, видећи да је море дароносно теби покорно, били су оче 
обузети дивљењем, и кроз неживу ствар су приведени у бого-познање, па су се 
скрушено поклонили светости твојој.  
 Испуњавајући жељу твога срца, Бог, ради кога си по земљи туђиновао, у страном 
граду је твоју душу примио; тај град си за живота чудима испунио, а после смрти прах 
са гроба твога их је чудима задивио.  
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 Богородичан: Сабор преподобних следујући за стопама Онога који је из твога тела 
неизрециво заблистао, по неизрецивом рођењу из тебе Мати и Дјево, па су сада са 
небеским војскама заједно; са њима се и молимо, да измолимо опроштај грехова нама, 
који те славимо. 

Катавасија: Не послужише твари благочестиви место Створитељу, но претњу 
огњем презревши храбро, радоваху се певаху: Препрослављени Господе и Боже отаца, 
благословен си! 

Песма 8. 
                                                    Канон Богородици 
   Ирмос: Ради отачких закона блажени младићи у Вавилону допадоше у опасност, 
јер презреше цареву безумну наредбу, и заједно, када их не сагори огањ, Најмоћнијем 
достојну песму појаху: Господа појте дела и узвисите га у све векове.  
 Ти си наше уточиште и утеха свима Пречиста Дјево, ево се Господ свих родио из 
твога крила и сачувао те девственом и после рађања; њега сви благословимо 
недостојним устима и величајмо га у све векове. 

О, који ли језик може довољно да исприча твоју узвишеност, Пречиста? Јер ево сви 
на земљи су ослобођени од прве осуде, и теби певају и кличу, изливају песме и 
величају пречисто Рођеног из тебе. 

Измоли у Сина твога и Бога милост и наклоност према нама, Пречиста, и сачувај 
увек слуге твоје и нас од сваког напада противника, и агарјанску гордост победи 
ускоро, да ти певамо у све векове. 

Светом Сави, глас 2. 
 Ирмос: Побожни младићи неспаљени усред пламена, душом као светилима, 
засјали су светлије од снега, и све што је створено позивају на песму Богу, и са 
радошћу певаху: о Господу појте дела господња.  
 Онога који благодаћу Светога Духа у светима почива, проповедао си светитељу 
Саво народу своме, као беспочетног и сапрестолног са Оцем, да је Човеком постао, да 
би људе спасао и оне који певају: сва дела опевајте Господа и величајте га у векове. 

Трку си добро завршио и до жељеног циља си радостан стигао, зато и твоја црква 
оче, свечано слави твој спомен, и призива предобне пастире и учитеље, који 
просветљени певају: сва дела опевајте Господа и величајте га у векове. 

Твојим молитвама светитељу, забрани Исмаиљћанима, деци Агаре да се дижу на 
стадо твоје, јер ти велику смелост имаш код Христа, да бисмо у миру славили твој 
свети спомен и радосно певали: сва дела опевајте Господа и величајте га у векове. 
 Богородичан: Онај који је из тебе Дјево непорочно произашао, мучење, распеће и 
погребење је ради нас претрпео, а преподобни се угледајући на његово страдање, 
крстоносно мучење су кроз испосништво поднели и за њиме, Пречиста, пошли. 
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Светом Сави, глас 8. 
 Ирмос: Седам пута је халдејски мучитељ махнито ужарио пећ, против побожних 
младића, а они видећи да су јачом силом спасени, Творцу и Избавитељу појаху: Децо 
благословите, свештеници му певајте, а људи га величајте у све векове  
 Земља је из својих недара предала тебе светог, целог и непропалог, што мирисом и 
прахом са гроба чудесима задивљује житеље града Трнова, па сви кличу као и пророк: 
праведници живе у векове. 

Земља која је покривала твоје напаћено тело, постала је оче целебна и чудотворна 
и скупља од камена сафира, и више је од злата разграбљена од верних који достојно 
певају: часна је пред Господем смрт светих његових. 

Побожног цара који је твоје свето и часно тело за светињу и благослов сматрао, 
јављањем у сну си убедио да га преда, а твоја чеда са архијерејима и свештеницима су 
га као пребогату ризницу у своју земљу донели. 

Христољубиви самодржац Владислав, као некада Давид, је пред кивотом ишао, и 
пред твојим светим телом се радовао и појао: „Велича душа моја Господа, јер ми даде 
оца и учитеља“, па га је радосно у својој у цркви положио. 

Сада стојите пред престолем Владике свога и отуда сте зрацима обасјани, Симеоне 
богоносни и Саво богомудри, молитвама вашим, светитељи, избавите нас од греховних 
страсти, од навале неверника, и од разних невоља.  
 Богородичан: Владика којега на плећима носе дивни херувими као на огњеном 
престолу, у твоје се тело Пречиста уселио, и примањем тела је човекову природу 
обожио; твојим молитвама ка њему нека спасе све који певају теби као Матери његовој. 

Катавасија: Хвалимо, благосиљајмо, клањамо се Господу, славећи Га и 
преузносећи у све векове. Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасао 
је: Тада се показа лик Његов, а сад на делу Он земљу целу подиже да пева Теби, 
Господа славите дела, и преузносите у све векове.

Песма Пресвете Богородице (глас 6.) 
 Велича душа моја Господа; и обрадова се дух мој Богу Спасу мојем; 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 
 Што погледа на смерност слушкиње Своје; јер гле, од сада ће ме звати блаженом 
сви нараштаји; 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 
 Што ми учини величину Силни, и свето Име Његово. И милост је Његова од 
поколења до поколења на онима који Га се боје. 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 
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 Показа силу мишицом Својом; разасу горде у мислима срца њихова. 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 
 Збаци силне са престола, а подиже унижене. Гладне испуни блага, а богате отпусти 
празне. 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 
 Прихвати Израиља слугу Свога, да се опомене милости, као што говораше оцима 
нашим, Аврааму и семену његову до века. 
Часнију од Херувима и неупоредиво славнију од Серафима, Тебе што Бога Логоса 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми те величамо. 

Песма 9. 
Канон Богородици 

 Ирмос: Рођење из бесеменог зачећа је неизрециво, а Матере безмужне је 
нетрулежан плод, Божије рођење обнавља природе, зато те сви нараштаји као 
богоневесту и Матер величамо.  
 Радуј се бедеме необориви; Радуј се покровитељко целога света; Радуј се радости 
цркве; радуј се светило; Радуј се престоле Божији; Радуј се Пречиста, свима радости и 
помоћнице против невидивих непријатеља, јер ти си спасење и оружије непобедиво. 

Не заборави Дјево и неискусобрачна Невесто, слуге твоје који притичу цркви 
твојој, јер си само ти хришћанима надање, и утврђење свима који притичу теби, 
Пречиста, зато испуни Владичице наше молитве. 

Ти си слава ангела и огледало пророка, ти си и апостолима светла похвала, ти си 
украс мученицима за Христа, ти си дивна светиња испосницима и праведнима, ти си 
радост целог света, зато тебе сви Пречиста како доликује песмама величамо. 

                                                          Светом Сави, глас 2. 
    Ирмос: Бог-Реч беше од Бога, по неизрецивој мудрости, и дође да обнови Адама, 
који је због залогаја у тешку пропаст пао; а Бого- Човек се од свете Дјеве ради нас 
неизрециво оваплотио, зато њега верни једнодушно песмама величајмо.  
 Постао си оче заиста украшен делима врлина, зато је украшен и твој светли 
празник, који благодатним зрацима и нас обасјава, па те молимо, да се твојим 
молитвама Христу, избавимо од невоља и искушења. 

Радуј се отаџбина твоја која те је одгајила, и блиста се црква Бога и Спаса, јер те је 
целог и мирисног добиласног имала и мирисноује сеог, и данас твој спомен празнује 
радосно, а ти је награди светитељу, па је од сваке невоље избави, и данас твој спомен 
радосно празнује, а ти је награди светитељу, и од сваког зла избави је.  
 Услиши Христов јерарше молитве и гласе песме наше, и погледај на веру и љубав 
народа твога, и као отечествољубац противи се оче свима који са гневом насрћу на нас, 
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и подари са висина твоју заштиту онима који те хвале. 
 Богородичан: Исцелила си пропаст, и из старине страдање земних, јер си родила 
Бога и Цара Христа, који је наше тело и грехе примио, зато те, Дјево Владичице, сви 
нараштаји славе, и као Богоновесту величају. 

Светом Сави, глас 8. 

Ирмос: Зачудило се небо и задивише се сви крајеви земље, када се Бог јавио 
људима у телу, и твоје тело је постало шире од небеса; зато тебе Богородицу и војске 
ангела и људи величају.  
 Велик у трпљењу, а на зло си добрим узвраћао, такав си и у животу и по смрти се 
оче, показао, јер грбавца што је допузио до гроба твога и поврх овог легао, ти си га 
здрављем наградио и на ноге га подигао, да у цркви хода величајући Господа. 

Превелика љубав ваша према Христу показала се благодаћу датој вама, Симеоне и 
Саво, јер су мошти ваше мирисне и мироточиве, а спомен славан и свечано поштован, 
па овим осведочени говоримо: спомен праведника са похвала бива. 

Што је сада видљиво то и казујемо, али је оно који љубе Бога вама по заслузи 
припремљено, где ангели желе привирити, и “што око не виде и ухо не чу“, како Павле 
вели, и „што нико не може исказати“. Гледајући ангелску и божанску светлост, и саборе 
свих светих, Саво свети и Симеоне богоносни, са њима молите Човекољупца, да 
подари исправљење живота и опроштај грехова свима, који са вером хвале ваш спомен. 

Обојица сте у животу једнодушни, обојица сте и у пустињи сапосници, обојица сте 
и надразумна добра примили, обојица сада пред Тројицом стојите, обојици сви заједно 
приносимо хвалоспеве, њих примите оци, а певаче ваше молитвама вашим спасавајте.  
 Богородичан: Владичице само ти имаш највећу смелост, зато се моли Сину твоме 
за цео свет, и не помињи безбројне наше грехе, него заклони народ који ти покајним 
гласом кличе: спаси Пречиста Богородице, све који те достојно величају. 

Катавасија: Свак на земљи рођени да ликује духом осветљаван, да празнује 
Бестелесних умова природа, штујући светковину свештену Богоматере, и да кличе: 
Радује се, Свеблажена Богородице Чиста, Вечна Дјево!

Свет је Господ Бог наш. (3 пута) 
 Светилан, глас 8. Као светилника многосветлог, светитељу, те знамо, као чедо 
молитве и васпитаника пустиње, као станиште чистоте, монаштву сапосника, као 
хранитеља сиротиње, као светлост архијерејима, стога ти оче, сви верни певамо. 
 Светилан други, глас 8. Од Христа као духовног сунца са истока, сјајни зраци су 
заблистали, и мрачну земљу свога народа на западу су просветили светлошћу 
проповеди и животом у врлинама, зато сада Саво и Симеоне не престајте да се Господу 
молите, да у миру сачува све који славе ваш спомен. 
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Слава, и сада: Испостасну Премудрост и вечнога Бога-Реч, и лекара свих родила си 
Пречиста Царице, зато исцели гној и ране душа наших, и сачувај недоступне свакој 
најезди, нас који те увек молимо, заштитинице целог света. 

ХВАЛИТНЕ СТИХИРЕ 
 Све што дише нека хвали Господа. (на глас 8.) 
 Псалам 148 
 Хвалите Господа с небеса, хвалите га на висинама. Теби приличи песма Богу.  
Хвалите Га, сунце и месец; хвалите Га, све звезде и светлост. Хвалите Га небеса над 
небесима, и вода која је изнад небеса, нека хвале Име Господње. Јер Он рече, и 
постадоше; Он заповеди и саздаше се. Постави их до века, и у вавек века; заповест 
постави, и неће проћи. Хвалите Господа на земљи, змајеви и сви бездани; огањ, град, 
снег, слана, ветар бурни, који творите реч Његову; горе и сви хумови, дрвеће родно, и 
сви кедри; звери и сва стока, гмизавци и птице крилате; цареви земаљски и сви народи, 
кнезови и све судије земаљске; момци и девојке, старци са децом, да хвале Име 
Господње. Јер се узнесе Име Њега Јединога. Слава је Његова на земљи и на небу. И 
уздигнуће моћ народа Свога, песму свима вернима Његовим, синовима Израиљевим, 
народу који се приближује Њему. 
 Псалам 149 
 Певајте Господу песму нову, хвала је Његова у Цркви верних. Да се узвесели 
Израиљ Створитељу своме, и синови Сиона обрадоваће се Цару своме. Да хвале Име 
Његово у хору, уз бубањ и псалтир да му псалмопоју. Јер Господ благоволе народ 
Његов, и узнеће кротке у спасење. Похвалиће се проподобни у слави, и обрадоваће се 
на постељама својим. Узношења Божја су у устима њиховим, и мачеви двосекли су у 
рукама њиховим, да учине освету међу незанбошцима, изобличење међу народима. Да 
вежу цареве њихове у ланце, и славне њихове за руке у окове железне. 

Стихире Светом Сави (глас 8.) 
 Стих: Да учини на њима суд написан, слава ће ова бити свима преподобним 
Његовим. 
 Оче свети, Саво богомудри, добро си васпитан у уздржању, до преславне висине 
врлина си узрастао, на Христову тајну лепоту си гледао, и његовим сјајем си свој разум 
озарио, народ свој си просветлио, а јереси си од цркве Христове одбацио, зато смо те 
стекли као светило, и зато твој пресветли спомен хвалимо и свето га прослављамо.  
 Стих: Хвалите Бога у светима његовим, хвалите га у тврђи силе његове.  
 Примљени си талант умножио, даровити оче, и удостојио се радости свога 
Господа, па сада стојиш пред Богом са зборовима светитеља и испосника, украшен 
одеждом свештенства, и венцем поста, и блисташ благодаћу божанског сјаја и зраком 
духовним, зато, Саво оче свети, оданде просветљавај молитвама својим све, који 
празнују твој светли и свети спомен. 
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 Стих: Хвалите га за многе моћи његове, хвалите га по мноштву величанства 
његовог. 
 Примивши твоје часне и свете мошти, Саво блажени, са вером и љубављу их 
поштујемо, јер ти си свирала Светога Духа, што оглашава неизрециву тајну спасења, 
својом божанском науком велегласно, проповедајући нам оваплоћење Бога-Речи, које 
најчистије тобом, оче, познасмо, и њему те сада као молитвеника приводимо, да у 
предањима твојим сачувани будемо.  
 Слава, глас 6: Као сунце засија спомен светитеља Христовог, и срца верних 
духовно просветљује, па и ми то данас светло служећи, молебно њему ускликнимо: 
Радуј се снаго целомудрија, што незаробљеном сачува душе постојаност, јер си се 
штитом уздржања оденуо; Радуј се првопастире и учитељу христоименитог твога 
народа; Радуј се црквени украсе, архијереја лепото и монаштва похвало, Саво 
преосвештени и свеблажени оче, моли Христа Бога непрестано, да мир подари 
васељени а спасење душам нашим. 
     И сада, Богородичан: Богородице, ти си истинска лоза која је као свој плод живот 
родила. Теби се обраћамо са молбом да заједно са апостолима и свима светима 
посредујеш за помиловање наших душа. 
  

ВЕЛИКО СЛАВОСЛОВЉЕ, глас 6. 

 Слава Теби Показавшему нам светлост. Слава на висини Богу, и на земљи мир, 
међу људима добра воља. Хвалимо Те, благосиљамо Те, клањамо Ти се, славословимо 
Те, благодаримо Ти, ради велике славе Твоје. Господе Царе Небески, Боже Оче 
Сведржитељу; Господе Сине Јединородни, Исусе Христе, и Свети Душе. Господе Боже, 
Јагње Божје, Сине Очев, Који узимаш грех света, помилуј нас; Који узимаш грехе 
света, прими молитву нашу, Који седиш с десна Оцу, и помилуј нас. Јер си Ти једини 
Свет, Ти си једини Господ, Исус Христос, на славу Бога Оца. Амин.  
 На сваки дан благосиљаћу Те, и хвалићу Име Твоје у век, и у век века. 
Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, помилуј 
ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби. Господе, Теби прибегох, научи ме да творим 
вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у Теби извор живота. У светлости Твојој видимо 
светлост. Продужи милост Твоју онима који Те познају. 
 Удостој, Господе, да се у овај дан без греха сачувамо. Благословен си, Господе, 
Боже Отаца наших; и хваљено је и прослављано Име Твоје у векове. Амин. 
Да буде, Господе, милост Твоја на нама, као што се уздасмо у Тебе. 
 Благословен си, Господе, научи ме законима Твојим. Благословен си, Владико, 
уразуми ме законима Твојим. Благословен си, Свети, просветли ме законима Твојим. 
 Господе, био си нам прибежиште из нараштаја у нараштај. Ја рекох: Господе, 
помилуј ме, исцели душу моју, јер сагреших Теби. 
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 Господе, Теби прибегох, научи ме да творим вољу Твоју, јер си Ти Бог мој. Јер је у 
Тебе извор живота. У светлости Твојој видимо светлост. Продужи милост Твоју онима 
који Те познају. 
 Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. (3 пута) 
 Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 
 Свети Бесмртни, помилуј нас.  
 Свети Боже, Свети Крепки, Свети Бесмртни, помилуј нас. 
  
Стихире, глас 5: 
 Приђите сви христољубиви, приђите да празник спомена служимо, и Саву 
свештенопроповедника Еванђеља у песмама да похвалимо, и овако рецимо: Радуј се, 
разумни поточе духовног раја, што бразде нашег срца духовним водама Божије науке 
напајаш, и чиниш их плодоносним Христу Богу, који свима дарује просветљење и 
велику милост. 
 Стих: Часна је пред Господем смрт, преподобних његових. (Пс.115,6) 

Радуј се, правоверја водитељу, и Божијих наредби служитељу, од Бога светли 
светилниче, јер си срца која уђоше у мрак незнања богогласним речима просветлио, и у 
светлост Свете Тројице их увео, Саво оче богоносни, српска похвало и украсе, сада 
стојиш пред Христом Богом, па се моли са све који служе свети спомен твој. 

Слава, глас 8. Разум си управио тамо куда си духовним крилима узлетео, ка 
висинама бого-познања, и оца земаљског си тада оставио, јер си небеског заволео, а 
онога који те је телом родио ти си га духовно родио и небеском Оцу усвојио, и 
обострано га код Бога прославио, на небесима си га благом насладио, а на земљи си 
тело његово чисто и мироточиво молитвама твојим учинио, зато те је Христос којега си 
прославио, даровао достојно апостолским даровима, јер он има велику милост. 

И сада, богородичан: Аз Дјево Свјатаја Богородице.. 
 Ја света Дјево и Богородице ка твојој заштити притичем, а знам да ћу тобом наћи 
спасење, јер ти Чиста можеш помоћи мени.  
___________________________________________________________________________
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