
Свети мученик Трифун 
Рођен у селу Кампсади у Фригији од 

сиромашних родитеља. У детињству чувао 

гуске. И још од детињства на њему је била 

велика благодат Божја, те је могао 

исцељивати болести на људима и на стоци, и 

изгонити зле духове. У то време завлада 

Римским царством цар Гордијан, чија ћерка 

Гордијана сиђе с ума, и тиме баци свога оца 

у велику жалост. Сви лекари не могаху лудој Гордијани ништа помоћи. 

Тада зли дух из луде девојке проговори и рече да њега нико не може 

истерати осим Трифуна. После многих Трифуна из царства буде и овај 

млади Трифун позват по Божјем Промислу. Он би доведен у Рим где 

исцели цареву ћерку. Цар му подари многе дарове, које Трифун при 

повратку све раздели сиромасима. У свом селу продужи овај свети младић 

чувати гуске и молити се Богу. Када се зацари христоборни Декије, свети 

Трифун би истјазаван и љуто мучен за Христа. Но он поднесе сва мучења с 

радошћу великом, говорећи: "О кад бих се могао удостојити, да огњем и 

мукама скончам за име Исуса Христа Господа и Бога мога!" Све муке 

ништа му не нашкодише, и мучитељи га осудише најзад на посечење 

мачем. Пред смрт Трифун се помоли Богу и предаде душу своју Творцу 

своме 250. године. 

Српска православна црква, верујући у чудну моћ молитвеног 

заступништва светог мученика Трифуна, установила је нарочити 

молитвени  чин, који се врши на њивама или баштама, ако се догоди штета 

од инсеката, мишева и других животиња. Кад се врши овај чин узима се 

зејтин из кандила светог Трифуна и богојављенска водица, па свештеник 

унакрст шкропи њиву, башту или виноград, и поред осталог чита и 

"заклинаније свјатаго мученика Трифуна". На тај начин свети Трифун се 

сматра заштитником пољских усева. 

Наши виноградари због тога славе светог Трифуна као патрона, па 

тога дана иду у винограде, орезују по коју лозу и вином заливају по који 

чокот, да би тиме повратили винограду малаксалу снагу, после дугог 

зимског мртвила, па да почне бујати у пролеће које се већ почиње 

примицати. Због тога светог Трифуна у Источној Србији зову Орезач и 

Заризој. 

Ако на Трифундан пада снег или киша, биће кишна и родна година, 

ако је ведро, година ће бити сушна и неродна. 

 
 

 
 

 

Помоћ за пострадале у земљотресима 

С обзиром на 

катастофалне 

последице настале услед 

земљотреса у Хрватској, 

показујући солидарност 

са онима који страдају, 

умољавамо све наше 

људе добре воље који  

желе да помогну ову несрећу могу то учинити преко наше епархије 

Новограчаничко-средњезападноамеричке. Његово Преосвеш.  Г. 

Господин Лонгин ће ићи у Београд на Свети Архијерејски Сабор 

који почиње 18. Фебруара .Он ће лично понети Ваше прилоге и 

уручити онима коме је најпотребније. С тога  Вас умољавамо  

ко буде желео да упути свој прилог за помоћ пострадалима у 

земљотресу може  то да учини преко наше Цркве и Епархије! Ко 

другоме чини,  Богу чини! Унапред хвала и Бог вас благословио! 
 

The Presentation of the Lord (the "Meeting") 
On the fortieth day after His birth, the most holy 

Virgin brought her divine Son to the Temple in 

Jerusalem, to consecrate Him to the Lord and to 

purify herself according to the Law (Lev. 12:2-7, 

Exod. 12:2). And though neither the one nor the 

other was necessary, nevertheless the Lawgiver 

would not in any way transgress the Law which He 

had given through His servant and 

prophet Moses. At that time Zacharias, the father of John the Baptist, was serving his 

turn as high priest in the Temple. He stood the Virgin Mary in the place for maidens, 

not that for married women. On this occasion, there were two very special people 

present: the elder, Simeon, and Anna the daughter of Phanuel. The righteous elder 

took his Messiah up in his arms and said: "Lord, now lettest Thou Thy servant depart 

in peace, for mine eyes have seen Thy salvation." Simeon also spoke the following 

words of the Christ Child: "Behold, this Child is set for the fall and rising again of 

many in Israel." Then Anna, who had from her youth served God in the Temple in 

fasting and prayer, and who herself recognised the Messiah, praised the Lord and 

made known to the inhabitants of Jerusalem the coming of the awaited One. But the 

Pharisees, present in the Temple and seeing and hearing all that passed, and being 

vexed with Zacharias for having stood the Virgin Mary in the place for maidens, made 

this known to King Herod. Believing this to be the new King of whom the star-

followers from the East had spoken, Herod quickly sent to have Jesus killed. But in the 

meantime the holy family had already escaped from the city and set out for Egypt, 

under the direction of an angel of God. This day has been celebrated from the very 

earliest times, but its celebration dates from 544, in the time of the Emperor Justinian. 
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http://www.spc.rs/sr/pomotsh_za_postradale_u_zemljotresima

