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Од самог настанка Свете Цркве у апостолско доба
па све до данас, најљепши свештени украс међу
угодницима Христовима јесу свети мученици који су
посведочили истину положивши сопствене животе,
проливши невину крв. Скоро да нема мјеста на
Земљи које није натопљено крвљу страдалника
Христових из којих су ницали нови Хришћани, о чему
нам свједочи и велики равнохришћански учитељ
Цркве Тетулијан, рекавши да је крв мученичка ништа
друго до сјеме нових ревнитеља у вјери.

Попут многих мјеста древне Европе вјерује се да
је и Дукља просвијетљена истином Светога
Еванђеља још у апостолском периоду,
мисионарским дјеловањем Светог Павла и његових
ученика. О томе нема писаних свједочанстава, али
живо предање поткрепљују многобројни налази из
периода раног хришћанства каснијег периода (IV
вијек), који несумњиво свједоче да је у вријеме
њиховог настанка хришћанска вјера већ била чврсто
укоријењена на тим просторима.

Христијанизовањем српских племена, на старим
темељима се обнављају манастири (Михољска
Превлака и Златица) и ничу нови (Пречиста
Крајинска), који постају расадник духовности у Зети
и Приморју.
Посебно цвјетају монашке насеобине у вријеме
светородне лозе Немањића, који граде и обнављају
многе светиње.
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Страдање светих 
момишићких новомученика

Притиснути тешким турским ропством, српски
народ се у свим својим крајевима здушно трудио да
се ослободи завојевача, да би у миру живио
слободно и исповиједао истиниту вјеру својих
праотаца. Осокољени турским поразом код Беча
1688. године, Срби су се у више наврата
организовали у тежњи да скину туђи јарам и
ослободе се робовања безбожним агарјанима.

Посебно су се у витештву и успјесима исказали
племена Кучи које је скадарски Сулејман-паша 1688.
године чак два пута нападао. Усмено предање, које
је до данас живо у народу, свједочи да су током
првог сукоба Турци до ногу поражени изгубивши
око 1500 војника. Разјарен, паша је покушао и други
напад, али је прошао много горе него претходног
пута.

Ријешен на освету због двоструког пораза, свој
гњев и јарост исказао је на невиним становницима
села у околини данашње Подгорице. Први на удару
нашли су се Момишићи у којима су пашини војници
затворили четрдесеторо ђака и два учитеља
свештеника у школу и живе их спалили. Највећи број
ђака потицао је из поменуте породице Поповића. То
предање је забиљежио Андрија Јовићевић:
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’’Поповићи су заузимали Горњи крај у Момиши-
ћима и земља је првобитно била њиховa својина.
Они су тада имали своју цркву у врху села и причају
да је од њихове куће до данас било 70 попова. Иако
је овај број преувеличан, ипак потврђује њихову
старину. Поповићи су били према Турцима отпорни
и Турци су их зато мрзјели. Једне године на Божић
или Ускрс, Турци их, док су били у цркви, нападну
изненада и све потуку и запале. Осим Поповића, у
цркви је било и других братственика, али нико није
био поштеђен. На врху села се виде рушевине ове
цркве и прича се да су у њој запалили два попа и 40
ђака.

Након одласка турске војске братственици
Поповића и други мјештани сакупили су са згаришта
школе остатке сагорјелих моштију мученика и
похранили их у храму Светог Георгија под Горицом.
Свједочанство о страдању невине дјеце и двојице
свештеника Момишићани су брижљиво његовали
вијековима и о њему се до данашњег дана може
чути.

Након четири вијека страдања, ослобођењем од
турске власти потомци славних мученика чврсто су
ријешили да обнове спаљени храм. Прве спомене о
томе налазимо 1903. године када су братственици
Поповића затражили од тадашњег митрополита
Црногорско - приморског г. Митрофана Бана
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благослов за обнову ове цркве. Митрополит је дао
условни благослов али су радови на обнови храма
због сиромаштва и недостатка средстава одложени.
Тек 1930. године по благослову високо-
преосвештеног митрополита црногорско-
приморског и потоњег патријарха српског Гаврила
Дожића започета је обнова. Ношени живим
сјећањем о страдалој дјеци, храм су брзо обновили,
пренијевши у њега 1936. године мошти својих
мученика из храма Светог Георгија под Горицом.

На дан преноса формирана је незапамћена
литија. Када су крстоносци улазили у нови храм, из
око 2 км удаљеног храма Светог Георгија још нису
успјели да крену сви богомолитељи.

Том приликом свете мошти су похрањене у
олтару испод Светог престола, гдје су се налазиле
све до 1995. године, када су пренијете у гробницу са
десне стране олтара унутар храма.
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Пбретеое светих мпштију 
мученика и прпслављеое

Дпласкпм на трпн митрппплита црнпгпрскп-
примпрскпг, Оегпвпг Виспкппрепсвештенства
Митрппплита др Амфилпхија Радпвића, ппчела је
темељна пбнпва литургијскпг и уппште црквенпг
живпта на прпстприма Црне Гпре. Међу мнпгим
хрампвима и манастирима пбнпвљени су и у
бпгпслужбени живпт враћени и мпмишићки хрампви
Вазнесеоа Гпсппдоег у Дпоем крају и црква светпг
великпмученика Гепргија у гпроем крају.

Сазнавши за мученичкп страдаое Светих
Мпмишићких ђака и свештенпмученика учитеља,
Виспкппрепсвештени Митрппплит, укријепљен
благпдаћу Духа Светпга, благпизвплип је да 2006.
гпдине пбрете оихпве свете мпшти из грпба и
ппстави их кап кандилп вјере, да сијају и укрепљују
душе правпвјерних. Увјеривши се у живп сјећаое
Мпмишићана п крвавпм спаљиваоу четрдесет и
двпје мученика давне 1688. гпдине, Митрппплит је
умип свете мпшти пп древнпм правпславнпм пбичају
винпм и ппмазап их ружиним уљем дпнијетим из
Јерусалима. Пне су први пут излпжене вјернпме
нарпду на цјеливаое 2006. гпдине, на празник Светих
четрдесет мученика Севастијских (Младенци), пд
када трајнп ппчивају у свештенпм ћивпту, лијевп пд
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икпнпстаса у мпмишићкпм храму, ппсвећенпм
светпм великпмученику Гепргију и оихпвпм светпм
сппмену.

На предлпг Оегпвпг виспкппрепсвештенства
Митрппплита црнпгпрскп-примпрскпг г. Амфилпхија,
Свети архијерејски Сабпр СПЦ на свпм редпвнпм
засиједаоу, у мају 2012. гпдине Свете мпмишићке
нпвпмученике прибрпјап је лику Светих, уписавши их
у календар Правпславне Цркве устанпвивши да се
празнују на дан Севастијских мученика (22./9. март).

Слава Светих мученика мпмишићких већ се
прпнијела ширпм Васељене. Благпдарећи оихпвпј
жртви кап и великпј љубави Митрппплита
Амфилпхија према пвпј светиои мпшти мпмишићких
мученика уграђене су у часне трпезе мнпгих хрампва
какп у Митрппплији црнпгпрскп-примпрскпј, такп и у
мнпгим другим епархијама наше и других ппмјесних
Цркава пд Сјеверне и Јужне Америке, па дп
Аустралије.

Ппследоих гпдина пва светиоа привлачи велики
брпј ппклпника из Црне Гпре, Србије, Републике
Српске. Нарпчитп ппштпваое према мпмишићким
мученицима, исказују вјерници Правпславне Цркве у
Чешкпј на челу са тампшоим Архиепискпппм
Гепргијем, владикпм михалпвскп-кпшицким кпји је
на дан псвећеоа Сабпрнпг храма Христпвпг
Васкрсеоа благпслпвпм Митрппплита Амфилпхија,
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дпбип дјелић мпштију кпји се чува у оихпвпм
Сабпрнпм храму. Сваке гпдине Владика Гепргије са
свпјим свештенствпм и вјерним нарпдпм ппсјети
цркву у Мпмишићима, ппклпни се и цјелива мпшти
мпмишићких мученика и ппмпли се крај оихпвпг
ћивпта. Гпдине 2015. Владика Гепргије је превеп
трппар, кпндак и мплитве Светим мученицима на
чешки језик, чиме је јпш присније исказап ппштпваое
и љубав према мпмишићким мученицима.

Свети нпвпмученици мпмишићки, 
мплите Бпга за нас!
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Кондак 1.

У слави дана невечерњег пребивајући и 
наслађујући се гледањем лица Божијег, са древним 

мученицима славопојући, учитељи 
свештеномученици и четрдесторо ђака 

момишићких, спомените у молитвама нас 
недостојне који вам кличемо: Радујте се, свети 

новомученици момишићки, дивни свједоци васкрслог 
Христа!

Икос 1.

Призвани благодаћу Божијом да послужите 
Светој Цркви и роду, примисте часни чин 

свештенички, непознати момишићки светилници, 
желећи да животе своје предате ономе који је извор 

сваког добра:
Радујте се, пастири вјерни!

Радујте се, достојни служитељи!
Радујте се, благодаћу испуњени!
Радујте се, љубављу овјенчани!

Радујте се, славом непролазном обасјани!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 2.

Познавајући срца људска, Господ Премудри видје 
ревност вашу којом сте пламтјели у служењу истини. 
Зато укријепи кораке ваше у благочешћу, изливајући 

на вас обиље дарова Духа Свога. Напајајући се са 
извора који никада не може усахнути, прослависте 

Бога умилно појући: Алилуја!

Икос 2.

У тешко вријеме страдања многих, укрепљивасте 
род правовјерни да остане одан вјери отаца својих и 
да страдање прими као дар Божији којим се спасава. 

Похваљујући стихословљем многе врлине ваше 
пјевамо:

Радујте се, истином живјесте!
Радујте се, правде Божије учитељи!

Радујте се, источници поука спасоносних!
Радујте се, страдајућих утјехо!

Радујте се, укрепитељи браће у вјери!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 3.

Ангелском љубављу будући испуњени, свагда сте
са свијешћу о узвишености чина свештеничког 

служили браћи, свехвални оци момишићки, 
закриљујући сваку хришћанску душу молитвама 

својим, у којим нас и сада у Царству Небеском, пред 
престолом Господњим, спомињете: Алилуја!

Икос 3.

Иако не знамо имена ваша, оци богоносни, светога
олтара момишићкога служитељи, сјећајући се 

страдања вашега за Господа, похвале вам многе 
узносимо од усана недостојних, којима молимо 

заступништво ваше:
Радујте се, светоотачког наслеђа чувари!

Радујте се, ви који живјесте Светом Литургијом!
Радујте се, стада словенског пастири богомудри!

Радујте се, новојављена похвало Цркве 
Православне!

Радујте се, светога оца нашега Саве достојна чада!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 4.

Светошћу својих живота били сте велика утјеха
страдајућем роду, свештени пастири момишићки. 

Надајући се у Бога истинитог, свједочили сте 
васкрсење и радости обећанога Царства Небескога. 
Приклањајући кољена небројано пута ради спасења 
страдајућих, прослависте онога који ради нас крсну 
смрт прими и преславним васкрсењем силу смрти 

погуби: Алилуја!

Икос 4.
Напасајући росом духовних благослова паству 
своју, чували сте истиниту вјеру од нечасних напада 
безбожника. Знајући да само они који познају ријеч 
истине и чују благу вијест проповиједи могу постати 
чувари отачке вјере, уз свети храм момишићки 
успостависте школу, у којој учисте јагањце Божије 
науци спасења и вјери светих предака:

Радујте се, учитељи спасења!
Радујте се, проповиједници васкрсења!

Радујте се, чувари истиноживља!
Радујте се, кринови небом мирисни!

Радујте се, јелени који пронађосте гору благодатну!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 5.

Синове момишићке, које под свештене епитрахиље
своје примисте, научили сте благодатноме живљењу 
у Богу и оданости светој Цркви, свједочећи историју 

рода српскога препуну славе, који је свагда Бога 
љубио и од њега благодаћу укрепљени био: Алилуја!

Икос 5.

Љубљени синови истине, свехвални младенци 
момишићки, са учитељима својим правовјерним 

прослависте Бога, који, видјевши труд ваш, оснажи 
умове ваше у учењу светих заповијести Његових:

Радујте се, дјецо правовјерна!
Радујте се, цвјетови баште Божије!

Радујте се, дивни украси Свете Цркве!
Радујте се, похвало вјерних!

Радујте се, укрепитељи оних који се уче у страху 
Божијем!

Радујте се, свети новомученици момишићки, дивни 
свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 6.

Напајајући се благочестивим примјером учитеља 
својих и светих угодника о којима вам они 

говорише, запалише се срца ваша љубављу према 
Господу, за кога спремни бисте и животе положити, 

славећи предвјечно име његово: Алилуја!

Икос 6.

Желећи да вас искушењима тешким од пута спасења 
скрене, виновник свакога зла покрену безбожну 
војску на домове вјерујућих, многа звјерства и 

зулуме чинећи. Наоружавши се трпљењем, 
прослависте Бога који љуби страдалнике:

Радујте се, земаљску славу презресте ради небеске!
Радујте се, из живота страдања у живот вјечни 

пређосте!
Радујте се, града Подгорице заштитници!

Радујте се, указатељи љубави Божије!
Радујте се, оснажење свих који се уче у вјери!

Радујте се, свети новомученици момишићки, дивни 
свједоци васкрслог Христа!
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Кпндак 7.

Безбпжни агарјани утамничивши вас, младенце
правпвјерне, са учитељима вашим, мукама мнпгим

пријетећи, присиљаваху вас да се пдрекнете 
Бпгпчпвјека Христа и да исппвиједите лажну вјеру 

Мухамедпву. Будући неппкплебљиви, смјелп 
прпслависте Бпга: Алилуја!

Икпс 7.

Не пдступајући пд истине и не пппуштајући ппд 
пријетоама и пбећаоима безбпжника, кријеписте 

срца ваша, ђаци мпмишићки, медпнпсним ппукама 
часних свештеника, учитеља ваших, кпји вам 

гпвприше п благу припремљенпм у вјечнпсти за пне 
кпји вијенце мучеништва ппнесу:

Радујте се, у страдаоу неппкплебљиви бисте!
Радујте се, љубљена чеда Мајке Бпжије!

Радујте се, ангела ппхвалп!
Радујте се, ппсрамљеое демпна!

Радујте се, правпвјерју учите нас, ппкпљеоа свпја!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 8.

Не могавши да вас одвоје од истине за коју срцем
везани бисте, свехвални момишићки угодници, 

мучитељи ваши спалише вас у школи у којој о Христу 
и мученицима његовим учисте и којима се 
страдањем уподобисте пјевајући: Алилуја!

Икос 8.

Као што росом благодати своје Господ 
неповријеђеним

сачува тројицу младића у Вавилону, тако и вас, 
славни мученици, спомена достојни, окријепи росом 

трпљења и показа огањ бањом искупљења, јер 
тијелом страдајући душе спасосте:

Радујте се, у страдањима укријепи вас Господ!
Радујте се, у пламену огња показасте се чвршћим од 

стијене!
Радујте се, славо древне Зете!

Радујте се, поносу горе Момишићке!
Радујте се, правовјерном народу свјетилници!

Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 
свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 9.

Мучеништво примивши за Господа, постасте узори 
дивни покољењима хришћана, који у страдању 
вашем спознаше љубав и утврдише се у вјери. 

Кријепећи се благодаћу која од свештених моштију 
ваших сија, прослављамо онога који је светост у 

светима: Алилуја!

Икос 9.

Сродници ваши по тијелу, сакупивши из пепела 
мученичке мошти ваше, омише их са љубављу и, 

достојно их положивши у свети храм 
великомученика Георгија под Горицом, радосно вам 

клицаху:
Радујте се, синови истине!

Радујте се, српскога рода миомирисни приносе 
Богу!

Радујте се, вјечне благодати насљедници!
Радујте се, Духа Светога сасуди!

Радујте се, славни свједоци вјере!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 10.

Када благодаћу Божијом род српски слободу стече, 
збацивши јарам безбожних освајача, обнови се 

трудом и љубављу хришћана древни храм 
момишићки. Дивном литијом испуњеном 

торжеством, чији се крај није дао сагледати, у 
обновљени храм бјеху пренијете свете мошти ваше 

и положене са чашћу под свети престо. Они који 
очима својим сагледаше славу вашу тога светога 

дана пјеваху умилно Богу: Алилуја!

Икос 10.
Будући у вјерноме народу жив спомен ваш, 

момишићки светилници, то часне мошти ваше бјеху 
из светог олтара у храм похрањене, како би 
православни могли молитвено приступити 

гробници, која до пуноте времена у себи, као 
бесцјен благо, сачува мошти ваше:

Радујте се, топли заступници вјерујућих!
Радујте се, исцјелитељи болесних!

Радујте се, ослободитељи заробљених!
Радујте се, надо страдајућих!

Радујте се, уточиште одбачених!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 

свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 11

Кроз правовјернога епископа Дух Свети јави се и 
пунота времена испуни се, јер на радост 

свеколикога православља из земље бјеху изнијете 
свете мошти ваше, које до дана данашњег, 

испуњене благодаћу, свједоче васкрсење и живот 
вјечни: Алилуја!

Икос 11

Сваку истинску богочежњиву душу, која молитвено 
завапи вама, момишићки свјетлоносци, љубављу 

закрилите, одгонећи мрак незнања и укрепљујући у 
светој вјери. Спознајући свјетлост благодаћу која се 

излива из часних моштију ваших, пјевамо:
Радујте се, рода светосавскога небески

покровитељи!
Радујте се, свјетлости сјајнија од звијезда!
Радујте се, светога еванђеља испуњење!

Радујте се, љубави умножење!
Радујте се, вјере и наде благовјеститељи!

Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 
свједоци васкрслог Христа!
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Кондак 12.

Похитајте на молитвене вапаје наше, великом 
благодаћу даровани мученици, Момишићке горе 
светилници, јер страдамо од мноштва грехова. 

Оснажите нас, да смјело крст Христов понесемо 
појући: Алилуја!

Икос 12.

Нико од правовјерних који са љубављу приступи 
часним моштима вашим не остаде без утјехе и 

благодатног укрепљења Духа Светога. Благодарећи 
Господу што нам у вама дарова примјер 
свјетлоноснога служења истини пјевамо:

Радујте се, столпови који до неба досежете!
Радујте се, свједочанством страдања сијате 

васељени!
Радујте се, кривовјерија изобличитељи!

Радујте се, молитвеним заступништвом снажите 
православне!

Радујте се, покровитељи онима који ревнују!
Радујте се, свети новомученици Момишићки, дивни 

свједоци васкрслог Христа!
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Кпндак 13.

Са сабпрпм светитеља, у српскпме нарпду 
прпсијавших, Трпјичнпга Бпга у вјечнпсти славите, 

свештенпмученици и ђаци мпмишићки. Мплитвама 
укријепите и нас на путу правпвјерја, кпји са љубављу 

ппштујемп свети сппмен ваш, ппјући Бпгу 
Предвјечнпме: Алилуја!

(Кпндак 13. Чита се три пута, а пптпм икпс 1, па 
кпндак 1.)
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