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На великој вечерњи: Блажен муж
На Господи возвах: стихире, гл. 6:
одите сви вјерни, узнесимо данас Светом
Станку радосну хвалу, којег је на мученичко
страдање Господ призвао, светим рукама његовим
Цркву Божију украсио, којима се пред Турцима
Станко весело крстио, зато руке његове звјерски
посјекоше, а Господ их нетљеним сачува и њима,
благодаћу Својом, непрестано благосиља сав Богољубиви хришћански род. [двапут]

Х

С

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

К

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

М

ученичком крвљу твојом омивени, свештено страдање твоје славимо и молимо
те, Свети Станко, ти, који си се пред свирепим
мучитељима крсним знамењем храбро осјенио и
тако душу своју Божијим благословом заувијек
запечатио, Христов Новомучениче, моли Бога да се
спасемо. [двапут]
Слава, гл. 6:
вети Станко Новомучениче, божанствени
Христов страдалниче, цјеломудријем Божијег дјетета украшен, као кротко јагње на заклање
вођен си био, знамењем Крста Часнога пред мучитељима Бога прославио и живот свој Христу Богу
принио за спасење свих који прослављају свети
спомен твој.

С

И ниње, Богородичан: Догматик, гл. 6:
Кто тебе не ублажит...
Вход. Прокимен дана.
Читања три, мученику:
1. читање из Књиге пророка Исаије (гл. 43, 9-15)
2. читање из Прича Соломонових (гл. 3, 1-9)
3. читање из Прича Соломонових (гл. 4, 7-15)
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На литији, стихире гл. 8:
анас светозарна Црква торжествује, украшена страдањем Новомученика Станка, безазленог Божијег дјечака, и хор небеских Ангела
са народом Божијим весело поје: Станко, славни
Новомучениче, пред Господом незамјењиви наш
заступниче, молимо те, моли Бога да спасе душе
наше.

Д
Д

ивни благовјесниче Васкрсења Христовог,
за мученичко страдање Богом благословени,
као неустрашиви Христов војник у Светој Цркви
прослављени, миомирисним ручицама својим благоухање Вјечног Живота јављаш и у истинитој
вјери утврђујеш сав богољубиви хришћански род.
Слава, гл. 6:
вети Станко Новомучениче, док си стадо
своје кротко чувао, као јагње Божије за
Христа заклан си био, истиниту вјеру свједочећи
и радосно Бога славећи, Кога моли да спасе душе
наше.

С

И ниње, Богородичан, гл. 6: Творац и избавитељ мој...
На стиховње, стихире гл. 5:
вети Мучениче Станко, свјетлошћу ангелске чистоте обасјан, мученичким вијенцем

С

7

од Христа увјенчан, херувимском пјесмом на Небу
украшен, силом Васкрсења Христовог у Светој
Цркви прослављен, у којој као незалазно сунце
сијаш и сву Ваесљену обасјаваш, молимо те, не
заборави нас који са љубављу славимо свети спомен твој.
Стих: Праведник јако финикс процвјетет, јако
кедр иже в ливање умножитсја.

С

илом Часнога Крста укријепљен, Спаситеља
Христа пред мучитељима нијеси се одрекао
већ си за истиниту вјеру крв своју пролио, храм
свој свети на њој утемељио, молећи Бога за сав
благочестиви народ.
Стих: Насаждени в дому Господњи, во дворјех
Бога нашего процвјетут.

О

страшнога звјерства! Руке твоје дјечије
Турци сурово посјекоше, јер си се њима Часним Крстом храбро осјенио и слободу златну задобио и у Царство Небеско душом узлетио да са
Гора Вјечних Светој Цркви сијаш и ручицама својим освећеним благосиљаш све који те поштују.
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Слава, гл. 1:
вјетлозарни благовјесниче Вјечнога Живота,
Славни Христов Мучениче, небески пастиру
стада Христовог, који заблудјеле овчице Христу
приводиш, и мученичком крвљу својом сјеме Љубави Божије у душама нашим сијеш и из острошког храма свога Сунцем Правде све људе гријеш,
Станко Новомучениче, молимо те, молитвама твојим светим спаси нас.

С

И ниње, богородичан: Се исполнисја
Исаијино прореченије...
По благосиљању хљебова:
Тропар Новомученику Станку, гл. 4 [двапут]
Свети новомученике Станко,
свједоче живога Христа Бога,
са мало година земнога живота
вјечно Царство Небеско задобио јеси;
лика твога божанска љепота
обасјава нас младошћу неувењивом,
испуњује нас силом непобједивом
Пресвете Тројице, Бога Љубави.
И: Богородице Дјево [једанпут]
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На јутарњој
Тропар мученику: двапут, Слава и ниње, богородичан:
васкршњи, истог гласа
По првом стихословљу, сједалан, гл. 5:
благочестивом предању одгајан, уз јуначке
пјесме у Христу дивно образован, од најмлађих дана стадо своје смјерно чувајући, Господу си се уподобио и Њега ради звјерска мучења
претрпио, Станко Новомучениче, небеске чистоте
похвало, мученичком крвљу душе си наше омио,
утемељујући на њој свој предивни острошки храм.

У

Слава и ниње, богородичан:
вјетлосни Пријестоле Цара Славе, Истинита
Мати Божија, ослободи душе наше од лукавих помисли и скверних напасти да те увијек славимо у пјесмама као истинито спасење свих хришћана.

С

По другом стихословљу, сједалан, гл. 6:
илом Часнога Крста ограђен, прађедовску
вјеру си посвједочио, крв своју часну проливајући и свјетлошћу Васкрсења Христовог све
обасјавајући и радујући све пострадале за истину
Јеванћеља Христовог.

С
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Слава и ниње, богородичан:
еисцјељиве ране душа наших исцијели и болести тијела извидај свемоћним молитвама
Твојим, Свечудесна Богородице, Ти, која си највеће чудо од свих учинила и Спаситеља људи родила.

Н

Сједалан по полијелеју, гл. 8:
ајсветијом цјеломудреношћу дјетета просвијетљен, најчистијом вјером са Господом
сједињен, крвљу мученичком небеско рухо своје
си убијелио, сјеме безбројних хришћана у Светој
Цркви крвљу својом си посијао, острошки храм
свој нетљеним ручицама украсио, којима у небески загрљај привијаш и Божанском љубављу гријеш стадо Христово.

Н

Слава и ниње, богородичан: Небеска врата и кивот...
Степена, 1-8 антифон 4. гл.
Прокимен: Праведник јако финикс процвјетет,
јако кедр иже в ливање умножитсја.
Стих: Насаждени в дому Господњи, во дворјех
Бога нашего процвјетут.
Всјакоје диханије...
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Послије 50. псалма: јеванђељска стихира, гл. 5:
ада су у временима тешких страдања Турци
зулуме чинили и дјецу у туђину одводили,
желећи да останеш са њима у вјери истинитој,
родитељи твоји име Станко су ти дали, и ти си
у Истини Божијој заувијек остао, Новомучениче
Станко, јер име ти бјеше дивно знамење: праве
вјере вјечни останак и утврђење.

К

Канон Богородици са ирмосом на 6, и Новомученика на 8
Канон Новомученика Станка, гл. 4
Пјесма 1.
Ирмос: Прешавши воду као копно и побјегавши
од египатског зла, Израиљац клицаше: Избавитељу
и Богу нашему појмо!
Свети Станко Мучениче, непобједиви Христов
војниче, тебе који у небеској радости са бесмртним Ангелима вјечно Бога славиш и Господу бескрајно усходиш, молимо те, моли се за све који
са љубављу прослављају свети спомен твој.
Пламтећи огњем љубави Божије, одагнао си
таму безбожних мучења и мученичком крвљу својом по свој Васељени посијао сјеме нових хришћана, којима броја нема, молитвама твојим светим.
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Слава: Знамењем Часнога Крста наоружан и непобједивом силом Божијом укријепљен, свирепе
мучитеље си постидио и Господа свога славно прославио, кога моли да спасе душе наше.
И ниње: Неисцрпни Изворе Божије милости,
живота нашег Утврђење и сигурно наше спасење,
молимо те, умилостиви Сина Твога, нашег Христа
Бога, да помилује и спасе душе наше.
Пјесма 3.
Ирмос: Небескога свода Врхотворче Господе, и
Цркве Саздатељу, Ти ме утврди у љубави Твојој,
крају жеља, Тврђаво вјерних, једини Човјекољупче.
Тврдом вјером опасан, звјерска мучења си претрпио, Свети Станко Мучениче, знамењем Часнога Крста безбожнике си изобличио, зато руке твоје посјекоше, којима си Свету Цркву обасјао и
сву Васељену Христовом љубављу помиловао.
Уз јуначке пјесме си растао, Станко Новомучениче, на извору живог предања Духом Божјим напајан, за Царство Небеско млађан си стасао, вјеру
истиниту крвљу посвједочио и Христа Бога слав-
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но прославио, Који те је вијенцем мученичким на
Небу увјенчао да Га вјечно славиш и молиш се за
нас да се спасемо.
Слава: Стадо оваца својих кротко чувајући, у
чистоме срцу своме Господа Христа си скрио, Који
те је у вјечни загрљај свој привио и небеским пастиром светог стада Свога учинио, Свети Станко,
молимо те, моли Бога за нас.
И ниње: Ти, која си од Небеса Ширшаја, закрили
нас молитвама Твојим у свим искушењима овога
вијека и избави нас од лукавих замки нечастивога,
Пречиста Мајко Божија, и спаси нас.
Сједалан, гл. 4:
Као чобанин млађани, вјеру своју смјело исповиједајући, духовног вука си посрамио, Свети
мучениче Станко, зато те је Господ небеским пастиром стада Свога учинио, мучеништвом за вјеру украсио, блиставим те вијенцем у Небеском
Царству прославио и насљедником Божијим учинио као истинитог слугу Свог.
Слава и ниње, богородичан, гл. 4:
Слово Отче, Христа Бога нашего...
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Пјесма 4.
Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја
спасења, разумјех дјела Твоја и прославих Твоје
Божанство.
Безбожне предлоге љутих Агарјана да се вјере одрекнеш славно си одбио, и грозних пријетњи
њихових нијеси се убојао, Станко Новомучениче,
непоколебиви Христов војниче, моли Бога за нас.
Од мученичке крви твоје Господ ти је свечано рухо изаткао и у Небеском Царству са десне
стране Своје поставио, да стадо словесних оваца
Његових предводиш и да Га у бесмртним хоровима
са свима Светима вјечно славиш.
Слава: У прађедовској вјери утврђен, силом Часнога Крста ограђен, Отачаство своје си прославио
и преславним исповједништвом твојим све нас задужио да се на тебе угледамо и да Господа Христа
непоколебиво слиједимо светим молитвама твојим.
И ниње: Пресвета Владичице Богородице, Воље
Божије свесвето испуњење, нама који Те са љубављу призивамо, од свих невоља и жалости буди
нам ослобођење и у Љубави Христовој Божанствено остварење.
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Пјесма 5.
Ирмос: Просвети нас заповијестима Твојим,
Господе, и мишицом Твојом узвишеном подај нам
мир Твој, Човјекољупче.
Данас се радује племе Бјелопавлића и слави
Острошка Светиња, који су тебе отхранили и, твојим светим страдањем украшени, љубављу светом
све позивају у очински загрљај Христа Бога нашега.
Украшен светом Љубављу Божијом, мученичко
страдање Господу си принио, жељан Правде Божије,
Царства Небеског млађан си се удостојио и Вјечни
Живот свима јавио који славе свети спомен твој.
Слава: Прелести земног живота презревши, у
страдањима грозним са Христом си се распео и са
Христом у Вјечни Живот васкрсао, Свети Станко,
молимо те, не престај да се молиш за нас.
И ниње: Пресвета, Пречиста Владарко наша и
Рају Словесни, Мајко Бога Слова и бездану чудеса
Божијих, Тебе молимо да нас од адских прелести
избавиш и за словесну службу Сину Твоме благословиш и да молитвама Твојим спасиш сав богољубиви хришћански род.
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Пјесма 6.
Ирмос: Излићу молитву ка Господу и Њему ћу
казати туге своје, јер се душа моја испуни зала и
живот се мој приближи аду, па се молим као Јона:
Боже, изведи ме из трулежи.
Као звијезда јутарња, храм твој свети на
Острогу је засијао, чије си темеље крвљу својом
мученичком залио и Острошку Светињу њоме убијелио и све нас њоме освештао да, неућутно појући Сунцу Правде, Христа Бога славимо.
Свети Станко, Острошки Новомучениче, у светоме храму твоме ручицама својим сву Васељену
си загрлио и, свјетлошћу Васкрсења Христовог,
Божју Цркву обасјао и мученичком крвљу својом
све нас просвијетлио, молитвама твојим.
Слава: Увјенчан мученичким вијенцем својим,
Станко Новомучениче, пред Царем Славе данас
смјерно стојиш и, ангелским пјесмама обасјан,
заступаш се за сав вјерни народ твој.
И ниње: Ти, која си Превјечно Сунце Живота
надумно родила и сав род људски Свјетлошћу Христовом обасјала, Тебе молимо да нас од греховне
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таме избавиш и од мрачних духова злобе спасиш,
најсветијим молитвама Твојим.
Кондак, гл. 8:
Твоје свете руке, побједитељке свих мука,
милују нас из ћивота твога
као свједок Христа васкрслога,
Побједитеља насиља смртнога,
Дародавца живота вјечнога,
нестариве младости Станка млађанога,
Новомученика Острошкога.
Икос:
траха турскога нијеси се убојао и нијеси
се Христа свога одрекао када су под Острогом силници похару чинили и свирепо у невјеру
своју народ преводили, земаљско царство желећи,
крв невину проливали, Бога не знајући! Зато ти
појемо: Радуј се, јер се Спаситеља Христа пред
мучитељима нијеси одрекао! Радуј се, кнеза овога
свијета си посрамио! Радуј се, славни Христов побједниче! Радуј се, новопросијали мучениче! Радуј
се, Мучениче Станко, чобанче млађано, јагње Божије, за вјеру Христову заклано!

С
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Пјесма 7.
Ирмос: Некада у Вавилону младићи из Јудеје
дошавши, вјером Тројичном пламен пећи угасише
појући: Боже отаца наших, благословен јеси!
На мучеништво за вјеру од Господа призван,
у страдањима божанствено трпљење си показао,
Свети Станко, дјечијом цјеломудреношћу сијајући и појући: Боже отаца наших, благословен јеси!
Страдањем својим за Христа Херувиме си удивио, пукове демонске уништио, Станко Новомучениче, а нас грешне на земљи Христу Богу привео
да појемо: Боже отаца наших, благословен јеси!
Слава: Мученичком крвљу својом земљу си
освештао и чистотом срца свога Небо озарио и хор
прослављених мученика распјевао да са тобом пјевају Господу: Боже отаца наших, благословен јеси!
И ниње: Печали наше у радост промјени, Владичице, Ти, која си греховну жалост уништила и
Спаситеља Христа нам родила да вјечно појемо:
Боже отаца наших, благословен јеси!
Пјесма 8.
Ирмос: Цара Небеског, Кога поју војске ангелске, хвалите и преузносите у све вјекове.
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Вјеру прађедовску крвљу си посвједочио, за
Крст Часни живот си положио и слободу златну
задобио да вјечно Господа појеш и преузносиш Га
у све вјекове.
Заблудјеле овце стада Христовог мученичком
крвљу својом Богу си привео и све нас у храму
твоме светоме сабрао, да Господа појемо дјела и
преузносимо Га у све вјекове.
Слава: Исаијо, ликуј, славни острошки подвижниче, Светог Станка, Острошког Новомученика
Господу си привео, Свети Василије Острошки на
мучеништво за Христа га благословио, Свети Ђакон Мученик за њега се молио, а Превјечни Бог
часном крвљу Станковом подострошко село Подвраће је окропио и Небо и земљу распјевао да Господа појемо дјела и преузносимо Га у све вјекове.
И ниње: Омиј греховну нечистоту нашу, Пресвета Богородице, и обасјај нас свјетлошћу Јеванђеља Христова, Ти, у Божанствену свјетлост
обучена, да Господа појемо дјела и преузносимо Га
у све вјекове.
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Пјесма 9.
Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми Те исповиједамо као истинску Богородицу, величајући
Те са бестјелесним хоровима.
Неустрашиво си се пред безбожницима рукама
светим крстио и адску змију Крстом Христовим
побиједио и кнеза демонскога заувијек посрамио,
истиниту вјеру крвљу свједочећи и Господа молећи да спасе вјерни народ Свој.
Гордост мучитеља својих цјеломудрија силом
си побиједио, Станко Мучениче непобједиви, и од
Господа побједничким вијенцем увјенчан, Царство
Небеско си наслиједио и молитвама својим помиловао све који славе свети спомен твој.
Слава: Удивљени твојим мученичким подвигом,
нетљеним рукама твојим од Господа помиловани,
љубављу твојом Небеском оживљени, непрестано се сјећамо свештеног страдања твог као неисцрпног извора Божије милости коју, молитвама
твојим светим, Господ излива на сав богољубиви
хришћански род.
И ниње: Божанствена славо наша и искупљење,
родивша најсветију Истину Бога Сина и Спасите21

ља све творевине, молимо Те, Пресвета Богородице, спаси нас.
Свјетилан:
рлинама твојим просвијетљени, мученичком крвљу твојом убијељени, свјетлошћу
Божије љубави ручицама твојим омивени, божанственим ликом твојим озарени, појемо ти: Свети
Станко Острошки, помилуј све који вјерно прослављају свијетли спомен твој.

В

Слава и ниње, богородичан:
ебе, истиниту Богородицу и Матер Свјетлости, Ликом Твојим обасјани, неућутно
величамо као незамјењиву Предстатељницу рода
хришћанскога и истинито спасење наше.

Т

Хвалитне стихире на 4, гл. 8:
анас Света Црква благољепно светкује свети спомен твој, Свети Станко, Острошки
Новомучениче, неугасиви Христов свјетилниче,
мученичким вијенцем украшени, ангелском пјесмом вазнесени у бесмртни небески хор, да вјечно
славиш Спаситеља свога, Кога моли да спасе душе
наше. [двапут]

Д
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Р

адуј се, Свети Станко, дијете блажено, у
страшним страдањима дјетињу немоћ силом Христовом си побиједио, Који је у твоме срцу
тихо почивао, мучеништвом славним те даривао и
у Царство Небеско душу твоју вазнио, одакле нам
весело Славу Божју јављаш и неуморно нас позиваш у бесмртни ангелски хор, да са тобом неућутно прослављамо нашег Христа Бога, Кога моли да
се спасемо.
Слава, гл. 6:
одите сви вјерни, принесимо данас Светом
Станку пјесму хвале, који нас непрестаним
молитвама својим у наручје Христово узноси, заблудјеле овце Богу своме приводи, од духовних
вукова као пастир чува, крсним знамењем душе
наше васкрсава да се од тамних мрежа овога вијека не устрашимо већ животом својим Бога да
славимо, светим молитвама његовим.

Х

И ниње, богородичан, гл. 6:
Богородице, Ти јеси лоза истинаја...
Велико славословље
На Литургији: Блажена: Канон светога 3. и 6. пјесма...
Благословом Његовог Високопреосвештенства
Митрополита Амфилохија, служба је мољење монахиње
Олимпијаде (Кадић), манастир Ћелија Добрска.
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Акатист Светом
новомученику Станку Острошком
Кондак 1.
та се сија на Острогу славном?
Ил’ је сунце, ил’ су звијезде сјајне?
Нит је сунце, нит су звијезде сјајне,
Него црква Станка Мученика,
Новопросијалог Христовог војника,
Што се није Христа одрекао,
Већ рукама весело крстио,
Зато му их Турци посјекоше,
А Господ их нетљеним сачува,
Да појемо с Божјим Ангелима:
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
Јагње Божије, за вјеру Христову заклано!

Ш

Икос 1.
временима тешких страдања и безбожног гоњења, када су Турци насиља чинили и народ
у туђину одводили, желећи да останеш у Божијој
милости, родитељи твоји име Станко су ти дали, а
ти си им славно мучеништво за Христа ко уздарје
принио и превјечну радост са Небеса послао, па ти
и ми с њима весело појемо:

У
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Радуј се, јер си у правој вјери непоколебив
остао!
Радуј се, у страдању страшном ниси посустао!
Радуј се, јер име ти бјеше дивно знамење!
Радуј се, Православне вјере стално утврђење!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 2.
д најмлађих дана, стадо своје кротко чувајући, Господу си омилио, Који те је у вјечни
загрљај Свој привио и мучеником Својим прославио да Му вјечно појеш: Алилуја!

О

Икос 2.
траха турскога нијеси се убојао и нијеси се
Христа свога одрекао када су под Острогом
силници похару чинили и свирепо у невјеру народ
преводили, земаљско царство желећи, Бога не знајући! Зато ти кличемо:

С

Радуј се, јер се Спаситеља Христа пред мучитељима нијеси одрекао!
Радуј се, кнеза овога свијета си посрамио!
Радуј се, славни Христов побједниче!
Радуј се, новопросијали Мучениче!
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Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 3.
ешко је нама грешнима да опјевамо неустрашивост твоју и непоколебивост твог
исповиједања и мученичког за Христа страдања,
који си безазлено дијете био и, овчице чувајући,
Бога славио пјесмом: Алилуја!

Т

Икос 3.
оспод је из уста дјеце себи хвалу начинио,
па си и ти, Свети Станко, Христа свога прославио, смјело се пред Турцима ручицама крстио
и тиме их на страшно свирепство нагнао: да ти
најприје руке за казну посијеку, а на радост твоју
и радост свих хришћана, који ти с љубављу поју:

Г

Радуј се, мученичком крвљу својом Острошку
Светињу си убијелио!
Радуј се, овчицама Христовим Небески пастир
си постао!
Радуј се, руке твоје Духом Светим Господ је
позлатио!
Радуј се, јер сву дјецу свијета њима си помиловао!
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Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 4.
з јуначке пјесме си растао, да је земаљско
за малена царство од најмлађих дана уз гусле
си слушао, Небескоме Царству млађан се приволио
и као витез Христов на Небу си заблистао, пјевајући Господу: Алилуја!

У

Икос 4.
унаштвом славних витезова и светитеља
отачаства надахњиван, из живог предања благочешћем напајан, за Господа Христа свим срцем
привезан, прелестима агарјанским лако си одолио
и у звјерскоме мучењу нијеси се поколебао, већ
си, као безазлено јагње, крв своју за Христа пролио и нас у љубави Божијој утврдио, да ти радосно
пјевамо:

Ј

Радуј се, Крстом Часним си се крстио!
Радуј се, слободу златну си задобио!
Радуј се, Ангели на Небу вијенац славе су ти
сплели!
Радуј се, као славног витеза Вјере су те опјевали!
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Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 5.
лавну историју Отачаства свога страдањем
својим си посвједочио, роду своме крстоносноме достојно си заблагодарио јер се вјере прађедовске нијеси одрекао већ си Цркви Божијој као
свијетло сунце засијао, пјевајући Господу: Алилуја!

С

Икос 5.
езбожне Турке лако си посрамио када се на
обећања њихова ниси полакомио, нити грозних пријетњи ни суровог звјерства устрашио,
већ си, Свети Станко, сјеме своје мученичке крви
у Божијој Цркви смјерно посијао и свјетлошћу
истините вјере обасјао све који ти с љубављу поју:

Б

Радуј се, сјеме твоје мученичке крви род многи
је донијело!
Радуј се, радошћу Живота Вјечнога све си испунио!
Радуј се, јер си непријатеље Крста Христовог
постидио!
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Радуј се, јер си Христа Спаситеља са љубављу
прославио!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 6.
стину Живота Вјечнога мученичком крвљу
си посвједочио, свјетлошћу Христовог Васкрсења у моштима светим просијао, у Правди
Божијој вјечно остао, Свети Станко, пјевајући
Богу најсветију пјесму: Алилуја!

И

Икос 6.
остојно чедо Цркве Божије си био, мученичком крвљу Бога прославио, божанственом љубављу све нас осијао, па ти, Свети Станко,
радосно пјевамо:

Д

Радуј се, како се са бесмртношћу збори све си
научио!
Радуј се, вјеру у Христа Спаситеља у срцима
вјерних си утврдио!
Радуј се, јер све људе у Царство Небеско неућутно позиваш!
Радуј се, ти, који нас светим ручицама својим,
из острошког храма свога, непрестано благосиљаш!
30

Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 7.
устите дјецу нека долазе к мени јер је таквих Царство Небеско, у Своме Јеванђељу
Господ је посвједочио и, умјесто руку за Њега посјечених, благодатна крила ти подарио којима си
душом на Небо узлетио и радосну пјесму Христу
Богу принио: Алилуја!

П

Икос 7.
ао безазлено дијете, Станко Новомучениче,
причасник Небеске чистоте си био и, непрекидно у Господу пребивајући, силом Христовом
мучењима звјерским си одолио, кротком љубављу
за страдања Богу заблагодарио и сав живот свој
Христу Богу принио. Зато ти појемо:

К

Радуј се, насљедниче Царства Небескога!
Радуј се, благочешћа свети ревнитељу!
Радуј се, учитељу ангелског живота!
Радуј се, духа лукавог побједитељу!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
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Кондак 8.
ако нам житије твоје није цијело познато, Свети новомучениче Станко, свештеног
страдања твога за Христа се опомињемо и, молећи
те за заступништво твоје, радосно Господу појемо: Алилуја!

И

Икос 8.
ебе, небескога пастира стада Христовог, који
заблудјеле овце Христу Богу приводиш и од
поднебесних вукова злобе чуваш, Свети новомучениче Станко, молимо те да нас од свих искушења
избавиш и на истиниту пашу Господњу увијек водиш, да ти појемо:

Т

Радуј се, Истине Христове сијање!
Радуј се, помрачених умова просвјећење!
Радуј се, раслабљених благодатно укрепљење!
Радуј се, злостављаних спасење!
Радуј се, мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије са вјеру Христову заклано!
Кондак 9.
нгеле на Небу подвигом својим си распјевао,
мученичком крвљу у књигу Вјечног Живота
се уписао, у сјећању Свете Цркве као божанстве-

А
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ни свједок Христа Васкрслога заувијек си остао,
да Богу вјечно појеш херувимску пјесму: Алилуја!
Икос 9.
ао Ангео Божији на земљи си живио, кажу
да си свето дијете био, зато те је Господ
мученичким подвигом прославио, вијенцем најблиставијим на Небу увјенчао, па ти весело појемо:

К

Радуј се, безазлени голубе Божији!
Радуј се, Ангела сабесједниче!
Радуј се, небеске чистоте похвало!
Радуј се, неустрашиви Христов војниче!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 10.
з сјемена твоје мученичке крви изникао,
као јутарња звијезда Острошке Светиње
храм твој је засијао, Мучениче Станко, одакле си
ручицама својим сву Васељену загрлио и у наручје
Христово све људе призвао да вјечно славе истинитог Бога, пјевајући: Алилуја!

И
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Икос 10.
ноге си душе силом чистоте исповиједања
твога укријепио и многе гријехе наше крвљу својом омио и, молитвама својим, на милост
к нама Небеса приклонио, Свети Новомучениче,
зато ти смјерно појемо:

М

Радуј се, скупоцјени украсу Острошке Светиње!
Радуј се, страдајућих покровитељу!
Радуј се, заблудјелих просвјетитељу!
Радуј се, младог нараштаја учитељу!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 11.
Божанственој љубави Свете Тројице заувијек си остао, Станко Новомучениче, када
си часном крвљу вјеру своју запечатио и са Гора
Вјечних ручицама својим светим све нас помиловао уз ангелску пјесму: Алилуја!

У

Икос 11.
оспод Исус Христос прослави те као Свете
Цркве стамен-утврђење, Станко Новомучениче, а ми грешни смјерно те молимо да се пред

Г
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Пријестолом Божијим за нас вјечно заступаш
и да пречистим молитвама твојим спасаваш све
који ти поју:
Радуј се, Мајке Божије радовање!
Радуј се, Цркве Свете празновање!
Радуј се, прогнаних правде ради усрдни заступниче!
Радуј се, Светог Васкрсења Христовог неуморни благовјесниче!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 12.
убав, од које на земљи веће нема, ти си
показао јер си живот свој за Бога и ближње положио, и до смрти се за светињу вјере жртвовао, Мучениче Станко, који си крвљу својом
сјеме нових хришћана, којима броја нема, посијао
и за све људе молитве твоје свете Господу принио,
да заједно са тобом, у Вјечном Животу, Господа
неућутно славимо бесконачном пјесмом: Алилуја!

Љ

Икос 12.
ако смо немоћни да ти пред славом страдања твојих достојну хвалу узнесемо, Свети

И

35

Станко, ипак те молимо: прими ово мало наше мољење и буди свима нама од Бога спасење, који ти
захвално појемо:
Радуј се, славних острошких светитеља сапутниче!
Радуј се, сиротих и убогих помоћниче!
Радуј се, све дјеце свијета небески заштитниче!
Радуј се, Светог Православља божанствени
свјетилниче!
Радуј се, Мучениче Станко, чобанче млађано,
јагње Божије за вјеру Христову заклано!
Кондак 13.
вети Станко, Христов Новомучениче, ти
који си у славним страдањима својим Господа Христа прославио и у вјери истинитој све
нас утврдио, молимо те да нас сачуваш од свих
прелести овога вијека и од лукавих замки нечастивога, и да нам у часу искушења помогнеш да и
ми непоколебиво у Господу Христу останемо и да
Господа Бога животом својим прославимо, пјевајући: Алилуја!

С

[овај кондак чита се три пута, па онда: Икос 1, Кондак 1]
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Молитва Светом новомученику Станку
вети Станко, Христов Новомучениче, који
сада са Витлејемском дјецом на Небу блаженствујеш и са Севастијским младенцима се
радујеш, са Ефеским младићима ликујеш и са
Момишићким ђацима весело празнујеш, и са безбројном дјецом свијета, са Христом пострадалом,
весело појеш, молимо те, недостојни, помози и
нама да смјерни Христови ученици останемо и да
се у Небеском Царству дјеце Божије, молитвама
твојим, нађемо. Амин.

С

Благословом Његовог Високопреосвештенства
Митрополита Амфилохија, Акатист је мољење монахиње
Олимпијаде (Кадић), манастир Ћелија Добрска.
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Кратко житије Светог
новомученика Станка
Острошког

У

равни Светог Предања Цркве која се односи на њену писану ријеч, у Житијима Светих, о Светом новомученику Станку налази
се само кратак запис о Светом Станку Чобанину, забиљежен од
стране Светог Аве Јустина Поповића у вријеме док су свете мошти Станкове почивале у Горњем манастиру острошком. Он гласи овако: „Дечака
Станка, који чуваше овце у никшићком крају Црне Горе, убише Турци
код оваца за веру хришћанску 15. септембра 1712. године. Његове свете и нетљене мошти – две посвећене дечије ручице, почивају у Горњем
манастиру Острогу, у црквици Часног Крста, где се подвизавао Свети
Василије Острошки. О мученичкој кончини Станковој постоји запис у
Горњем Острогу (у кивотићу где му почивају Свете и нетљене руке)“ (Архимандрит др Јустин Поповић, Житија Светих за април, Београд, 1973, 456).

Међутим, у току каснијих истраживања која су рађена са циљем писања опширнијег житија Светог новомученика Станка, запис у кивотићу који помиње Свети Ава Јустин, није пронађен. (Истраживања је обављао, са благословом Високопреосвећеног Митрополита Амфилохија,
уважени историчар, професор Педраг Вукић са протосинђелом Павлом
Радусиновићем, у љето 2003. године, на основу чега смо сачинили овај
мали додатак наведеном запису о Светом новомученику Станку; прим.
прир) Оно што је историји познато, а што се односи на годину страдања
Светог Станка која се у Житијима наводи, то је да су Турци 1712. године
попалили Бјелопавлиће, што обухвата и извјестан број подострошких
села, одакле, према локалном предању, води поријекло Свети новомученик Станко. Локалних предања о Светом Станку, према поменутом
истраживању, има поприличан број. Као што је увијек случај када је у
питању усмјено народно предање, тако и овдје имамо карактеристичну
појаву варијантности једног предања, те се Свети Станко негдје описује
као „свето дијете“ обдарено необичним благодатним даровима, а негдје
као чобанче које је хтјело да заштити своје стадо оваца од Турака који
су плијенили стоку и које је тако пострадало. Међу предањима познато
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је и једно које говори о одбијању Светога Станка да престане да се крсти када су му Турци то наредили. То се догодило у вријеме поменуте
похаре Бјелопавлића, у којој су Турци секли и убијали људе, а извјестан
број су намјеравали да преселе у околину Сарајева, у централну Босну и
да их насилно преведу у ислам. Свети Станко није хтио да се потурчи, и
крстио се од ужаса. Турци су му наредили да престане да се крсти. Но,
како је Свети Станко наставио пред њима да се крсти, они му најприје
посјекоше руке а потом га спалише у Вељој пећини, на планини Незброј,
која се налази изнад подострошког села Подвраће. Према предању, у
поменутој пећини спаљен је народ који није успио на вријеме да побјегне и да нађе уточиште од Турака, па како их Турци открише тако
их у Вељој пећини спалише а са њима и Светог Станка. Мјештани села
касније пронађоше његове свете и нетљене руке и однијеше на Острог
гдје се и до данас чувају.
Године 2004. освештан је, у славу Божију, храм Светог новомученика Станка који се налази изнад Доњег острошког манастира, гдје су његове свете нетљене мошти пренијете и пред којима се моле и поклањају
безбројни хришћани из цијелога свијета, иштући помоћ и благослов
Светог новомученика Станка, чијим молитвама Господ нека помилује
и спасе сав христољубиви народ.
Спомен Светог новомученика Станка се празнује 5/18. децембра.
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