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Зборник молитвословља 

Пресветој Богородици 

 



 

Свети Владика Николај 

Богородичино Јеванђеље 

Гле, Света Дјева није писала ништа на хартији што би се 
могло назвати Јеванђељем. Нити је ко други прибележио њене 
речи и објавио као њено Јеванђеље. Једино што је сачувано о д 
њених речи и записано у Лукином Јеванђељу, то је њена 
благодарна песма Богу: „Велича душа моја Господа". Ова песма 
пева се у Православној Цркви сваки дан на јутарњем богослу 
жењу. По својој лепоти, ова песма Богородичина може се равнати с 
најлепшим псалмима Давидовим. А по дубини и мудрости, она 
представља једно мало Јеванђеље. Несумњиво, да је Богомати 
изговорила још пуно прекрасних речи и порука кроз живот свој. 
Али, по Божјем Промислу то је остало скривено од нас. Но, браћо 
моја, Богородично Јеванђеље и није у речи ма њеним, него у 
животу њеном. Њен цео живот јесте Јеванђеље, јесте крупна 
Радосна Вест роду човечијем. Јер, Јеванђеље увек заувек означава 
Радосну Вест.  

 
Погледајмо први и уводни лист:  

Света Небеса јавила су се преко анђела Јоакиму и Ани, да 
ће им се по молитви њиховој дати ћерка, коју ће сва колена земна и 
народи назвати благословеном. Шта видимо ту? Прво видимо 
молитву с надом, друго, услишење и јављење, треће, порођај 
престареле жене нероткиње. Три радости одједанпут, везане једна 
с другом. Радост је видети људе, који се моле Богу с вером и надом 
и просе од Бога нешто што целом свету изгледа немогуће и 
смешно. Радост је видети, како Бог и такве молитве чује и обећање 
даје. И радост је видети, како Господ не посрамљује молитве и 
веру и наду праведника, него им, заиста, на чудесан начин 
испуњава жељу насупрот природи, Он, Творац природе. 



 

 

Ово је први лист Јеванђеља прве слушкиње Господње, лист 
богато осветљен небеском светлошћу и преукрашен. Ко овај лист 
правилно чита и разуме, испуниће се великом мудрошћу и 
примиће велику корист. 

Посмотримо сада други лист.  

Као трогодишња девојчица, Марија је предата Храму и 
посвећена Богу на служби - слушкиња Господња. И служила је 
верно и радосно, без плате и земаљске награде пуних једанаест 
година. То није била нека нарочита одабрана и префињена служба, 
него обична, сасвим обична. Она се састојала у шивењу и везењу и 
другом женском раду, па у ношењу воде издалека, на зими и на 
врућини, у чишћењу и прању, у дочекивању гостију, и слушању 
свештеника и левита и свију старешина црквених. Служба без 
ропта, чиста и света. Душа испуњена дубоким ћутањем, у којој је 
брујала непрестана молитва Богу. Та безропотна, молитвена и 
потпуно несебична служба, без ајлука и без икакве земаљске 
награде - није ли то други прекрасни лист из јеванђеља прве 
слушкиње Господње?  



 

 

Ева у Рају, била је госпођа којој су сва земаљска створења 
служила, па је ипак, отпала од Бога, испразнила се од благодарне 
молитв е Створитељу своме, и у својој погорђености радије 
послушала ђавола него Бога. А, света Дјева Марија није била 
госпођа но слушкиња, верна и предана слушкиња Господња усред 
грешног света и светских саблазни. Нека сви гледају у овај 
јеванђелски лист, који је Богородица писала својом службом Богу 
пуних једанаест година, и нека осветљавају своју душу белином 
чистоте и сјаја сви они, који кроз цео свој живот само себи служе и 
кроз цео живот осећају се глупи као Ева, мрачни као мрачни 
демон, и несрећни као Каин. Ко прави лно чита овај други лист 
Богородичног Јеванђеља, избациће древну змијурину из душе 
своје, препородиће се, просветиће се, и спашће се.  
 
Трећи лист.  

У Назарету јавља се велики архангел Божји Гаврил светој 
Деви Марији, назива је благодатном и благословеном међу женама 
и открива јој тајну Промисла Вечитога, да ће она родити Сина 
Божјег и Цара над царевима, чијем Царству неће бити краја. Како 
би се од ове нечувене почасти погордила Ева, госпођа Раја! Но, 
смерна Марија није се погордила. Она је о сетила радост велику, 
коју јој је саопштио архангел Божји, али страх Божји закључавао је 



 

ту радост дубоко у срцу њеном. Радост са страхом - то и јесте, 
браћо, света радост, која никад није давала Светититељима Божјим 
да се избезуме и погорде сами собом. Највећу почаст од Бога свога 
они су примили с питањем, каква ли је служба везана с том 
почашћу? Примајући почаст, они су мислили не о почасти, но о 
служби. Прихватајући дар они су бринули о уздарју, о дугу своме 
према милостивом Творцу своме. Тако и Пречиста Богородица. 
Када је саслушала целу поруку архангелову, она је одговорила: ево 
слушкиње Господње! Нека ми буде по речи Твојој. 

 

Ово је трећи лист Јеванђеља прве слушкиње Господње. Диван и 
предиван лист јеванђелски на коме је исписана смерност и света 
радост. Хиљаде и хиљаде људи у свету данас потребују ово 
Јеванђеље као хлеб насушни - многе хиљаде њих, који су од Бога 
примили почасти али, службу Богу одрекли; који су се даровима 
Божјим погордили као својим, те и не мисле о уздарју; који имају 
вулгарно задовољство али, немају свете радости, јер немају страха 
Божјег. То су тешки болесници, чије болесне душе леже у телу као 
у самртној постељи. Ако не узму благовремено лек, што им Света 
Богородица нуди Јеванђељем својим, тј. смерност и свету радост, 
умреће вечитом смрћу, из које неће бити Васкрсења. Прелистајмо 
даље.  

Кад је праведни Јосиф посумњао у Свету Деву, кад је 
посумњао у част њену девојачку видећи је бремениту, она се није 
правдала онда кад је чула од архангела вест, какву никад ниједно 



 

женско уво није чуло, тако се и сад није устрашила од сумњичења 
и претњи Јосифових. Она је вршила своју дужност, држећи душу 
своју у дубоком ћутању, из кога је брујала молитвена музика, чујна 
само за Бога Свевишњега. А оправдање себе, своје чедности и 
невиности, она је остављала Богу да учини, што треба Бог је и 
учинио. Он је преко ангела Свога оправдао пред Јосифом 
слушкињу Своју (Мт. 1, 20). 

Није ли ово, браћо, још један златни лист из Јеванђеља прве 
слушкиње Господње? 

И не учимо ли се ми са овога листа, да не треба да се бојимо од 
људи онда кад Богу служимо? Нити да страхујемо за своју част 
онда кад ревнујемо за част Божју? Нити да се стидимо од људи 
онда кад сносимо нешто што је од воље Божје? 

 

Прелистајмо и многе друге листове из Јеванђеља Пресвете 
Богородице, разумејмо њихова златна слова и поучимо се из 
њихових ћутљивих, но живих слика. Пастири и цареви заједно са 
ангелима, клањајући се Сину њеноме у пештери Витлејемској, а 
она то све слаже дубоко у срце и ћути; и ћутећи брине о детету 
своме како да Га повије и нахрани. У сваком тренутку славе он; 
тражи да испуни свој дуг. Исто тако, и у сваком тренутку страха и 
ужаса, она опет тражи само да испуни свој дуг остављајући све 



 

остало вољи Божјој. Када Ирод с мачем потражи Сина њеног, она 
слуша глас Божји, узима дете на груди и склања се у мрачни и 
далеки Мисир. Без страха од Ирода, но, са свакидашњим страхом 
од Бога Свесилнога. Када Син њен лије науку небеску као 
животворан дажд на осушене душе људске, она слуша и ћути као и 
други, више ћути од свих других. Када Он твори Божанска чудеса, 
када гомиле народа хрле за Њим као за својим Избавитељем и 
Спаситељем, када Га преузносе и хвале, она иде издалека са 
осталим побожним женама и брине шта ће она као мајка учинити 
за Њега, Свемогућега и Свебогатога. Када неко из гомиле викне 
пут Господа: благо утроби која те је носила, и сисама које си сисао 
- она се не јави и не рече: „Ја сам Га носила и ја сам Га дојила, него 
се кротко скриваше у гомили народа, мислећи само чиме би Му 
она могла послужити - Она, слушкиња Господња. Како чудесна 
опомена оним мајкама које своју децу кад ова добију оцену из 
некога малог знања школског, објављују као геније, као необичну 
децу, преко мере даровиту, пре времена зрелу, и тим безумним 
похвалама избезумљу своју децу и хране у њима црве самољубља 
и гордости! А, када та „генијална" деца одрасту, па одрекну Бога, 
потону у неморал, и назову своје мајке простакушама онда те луде 
мајке грцајући у сузама, увиђају да су однеговале не геније, него 
ђаволе.  

 



 

Но, застанимо на овом листу, на коме је представљено 
распеће Сина Божјега и распеће срца Богомајке, по пророчанству 
седога Симеона Богопримца (Лк. 2,35). Пастир је ударен, и стадо 
се разбежало. Но, куда би побегла она, мајка? Она стоји у ћутању и 
болу поред Крста. Својим присуством ту она сведочи да је то Син 
Човечији, Син њен и да Му је она мајка. Сваки болни трзај 
Распетога Господа понавља се унутра у души њеној као удар мача. 
Сваки Његов болни узвик тутњи у души не као одјек, но као 
громовни тресак. Но, она држи уста затворена и језик безгласан да 
душа нема куд изливати свој бол. Да би тако душа њена, 
претоварена болом, осетила сву тежину Његових крсних мука. Док 
разбојници урлају од болова, док се Син њен превија у смртним 
грчевима, док огрубели војници стоје равнодушно према туђим 
мукама и гледају само шта ће украсти или зграбити од имовине 
распетих, и док безбожни чопор јеврејских старешина својим 
церекањем и ругањем појачава ужасе и страхове великог безакоња, 
шта она ради? Она стоји уз Крст, сва предана вољи Божјој као и 
увек, са молитвеним брујањем у срцу, испресецаном огњеним 
мукама болова и са ћутљивим питањем: чиме ти може послужити 
слушкиња Господња, Сине мој и Боже мој? 

 



 

О Мајко слатка! Мајко над мајкама! Како много и много ти 
служиш Богу и људима само стојећи ту покрај Распетога Господа! 
Пре свега, како много и много ти служиш вери православној, 
стојећи на том страшном месту? За увек тиме затвараш уста 
јеретицима свих времена, који ће лажно учити, да је Христос био 
привидан човек а не прави човек. Ако би био привидан човек, онда 
шта ћеш ти под Крстом на крвавој Голготи? Ако си ти Њега родила 
као привиђење, и ако си Га као привиђење носила у своме наручју, 
откуда би био толики бол у души твојој. Пречиста Јагњице Божја? 
Зашто би туговала за привиђењем? Ако је Христос привидан 
човек, онда само разбојници трпе страдање на својим крстовима, а 
не и Он, који је сишао да спасава разбојнике. Онда је привидно и 
ваплоћење Сина Божјега, привидно тело Његово, привидна мука, 
привидно твоје материнство, па најзад - о ужаса! - привидна и 
љубав Божја према људима. Сав овај збир богохулстава ти 
разбијаш у прах твојим присуством под Крстом Његовим и са 
крстом у души твојој. Због тога тебе јеретици не воле и не поштују, 
Богоотроковице. Због тога њима је мрско име твоје, као што смо 
им мрски и ми сви, који тебе, Богомајко, признајемо и 
прослављамо. А, ми те призивамо и прослављамо као првог личног 
сведока и стуб Вере Православне: вере у истинито ваплоћење Бога 
Слова, вере у Његову безграничну љубав према роду човечијем, 
вере у Његову истинску жртву за спасење грешника, вере у љуте 
ране на телу Његовом, вере у изливену пречисту Му крв, и у праву 
смрт.  

Ти си посведочила све ово, Одигитријо, својим страдањем 
под Крстом Страдалника. На твоје сведочанство позива се Црква 
Православна сваке среде и петка, певајући крстобогородице, 
спомињући твоје страдање, због Његових страдања, и твоја јецања, 
Јагњице Божја, за разапетим Јагњетом Божјим. 

И уз то још - и уз ту неизмериву услугу вери православној, 
како још предивно чиниш услуге свакоме од нас појединачно, 
учећи нас каквом кротошћу треба да носимо крст свој при смртном 
растанку од своје деце, од својих сродника и пријатеља! С тихим 
болом, који стешњен у срцу распаљује нашу наду у Живога и 



 

Свемогућег Бога. Кротко као овца, стајала си ти под млазевима 
крви Онога кога си ти родила, без чупања косе, без кршења руку, 
без вике и запомагања. Твоја вера у победу Његове правде, није се 
поколебала ни у том часу згомиланих свих ужаса над твојом 
главом, када су злочинци бесно ликовали, када је сунце мркло и 
земља се потресла, о, најхрабрија од свих жена. Душа ти је сва 
била обучена у ризу бола претешкога, но бола пристојнога, 
уздржаног, девојачког - светога бола, који не тражи ничијег 
саучешћа осим Божјег, о, вечно смерна и вечно стидљива Девојко, 
Богоневесто. 

Ово је браћо, Голготски лист Богородичног Јеванђеља, 
златан, презлатан. Тим листом утврђује се вера наша, ублажава 
туга, улева храброст, и повраћа девојачка стидљивост. Благо онима 
који духовним очима гледају Богомајку под Крстом на Голготи, и 
који умеју да приме цело Јеванђеље, које она својим присуством на 
оном страшном месту, и оном страшном часу пружа свету. 

А сада се наднесите, браћо моја, над прекрасни лист 
Васкршњег Јеванђеља Богородичног. Пресвета Богомати знала је, 
поуздано да ће Син њен победити смрт и васкрснути из мртвих. 
Гле, она се научила од детињства веровати неколебљиво свакој 
речи Божјој. Она је знала да ће Он васкрснути, али, уколико је 
људима познато, она није прва сазнала о Његовом Васкрсењу из 
мртвих. 

 



 

Тај величанствени догађај, осовину људске историје, први 
су видели непријатељи Христови, и о њему су прво чули 
непријатељи Његови. Прво су стражари видели, и од ових су прво 
старешине јеврејске, богоубице, чули. Потом је дознала Блага 
Марија из Магдале, потом жене мироносице, међу којима је била и 
она, слушкиња Господња. При страдању на Голготи она је била 
прва и готово једина, но, при победи и слави Сина свога она је 
први сведок, но, или је сведочила у друштву других или позади 
других. Је ли то стид девојачки или Промисао Божија? И једно и 
друго. Васкрс Христов изазива код ње необуздану радост која трчи 
и виче и објављује и изазива завист, но, свету радост, то јест, 
радост стегнуту страхом Божијим, исто као некад у Назарету у 
разговору с архангелом Гаврилом. А, свемудри Промисао Божији 
баш је и хтео, да славно Васкрсење Спаситеља свето прво виде 
непријатељи Његови, па онда пријатељи, остављајући Мајку у 
позадини, да не кажу неверници: „То је Мајка Његова објавила 
свету". Тако је васкршњи лист Маријиног Јеванђеља извезен 
златом Божје премудрости и окићен бисером њене девојачке 
кротости. 

А остале листове Јеванђеља Богородичина, од Силаска Духа 
Светога на њу и на Апостоле, па до успенија њеног - ко ће 
прелистати и ко ће описати? Извесно је само то, да су сви ти 
листови препуни духовне силе и моралне лепоте. Гле, Света 
Богородица је била постала матицом Цркве на земљи по Вазнесењу 
Господа. Кућа светога Јована на Сиону била је као кошница, из 
које су једни мисионари царства Божијега излетели као вредне 
пчеле, праћени молитвом и благословом Богомајке, и у коју се, 
опет, други враћали препуњени медом искуства, и успеха 
сладосног страдања за свога Господа, да приме похвалу од Матице, 
похвалу и савет и охрабрење и моћ за нове подвиге. У непрестаном 
посту она се непрестано молила Богу за своју Цркву на земљи. И 
корист њених молитава осећала се близу и на далеко. Она је била 
све свима. Јеванђелистима била је јеванђелист, Апостолима 
сатрудник, мученицима самомученик, страшљивим храброст, 
храбрим весеље, целој Цркви душа, Матица и Мајка. За све 
новообраћене хришћане у свету, она је била најпривлачнија 



 

личност. Њу су сви желели видети као Христа. Њој се ходило на 
хаџилук. Богат и убог, учен и неук, праведан и грешан, сви жедни 
лица Христовога, путовали су к њој да се напоје као са живоносног 
источника. А она их је све примала са материнском благошћу и 
девојачком смерношћу. 

 

И свак је од ње излазио духом подмлађен, препорођен, утешен и 
очишћен, и одлазио дома са више одушевљења за Христа и са 
више чедности у души. Јер је она, зрачећи девојачким врлинама, 
преносила ове у великој мери на све оне који су јој се са духовном 
жеђу приближавали. Тако је она благодаћу Духа Светога, стварала 
многобројне девојачке душе, које су за њом отишле у Рај, по 
пророчанству великог пророка: приводе се цару девојке за њом... 
приводе се весело, радосно, уводе се у двор царев (Пс. 45). То што 
је Богомајка показала својим животом и свим бићем, изразио је 
апостол Павле речима, говорећи Коринћанима: „Јер вас обрекох 
мужу једном, да девојку чисту изведем пред Христа" (II Кор. 11, 2), 
И, покајане грешнице постајале су душом девојке. И ми смо сви 
позвати да задобијемо душу девојачку, да будемо поново девојке, 



 

чисти и свети, слични Пресветој Деви Марији. То је циљ нашега 
труда на земљи. И само тако можемо се надати, да и ми уђемо у Рај 
у реду осталих девојака, које се непрестано приводе Цару небеском 
за Девојком Богомајком. 

И тако, Јеванђеље Богородично не разликује се ни у једној јоти од 
Јеванђеља Христовог. Сва је душа њена Радосна Вест, сва 
Јеванђеље. Гле, њено Јеванђеље и није ништа друго, до упијено у 
њу и остварено у њој Јеванђеље Христово. И, мада је она као мајка 
дала Христа из себе, она Га је као хришћанина опет примила у себе 
као духовну стварност, тако да је могла рећи као апостол, и пре 
него апостол: ја више не живим него живи у мени Христос (Гал.2, 
20). 

Никад нико у свету није личио више на Христа Господа од 
Марије Богомајке, и не толико због тога што Га је она родила 
колико због тога што Га је она у себи остварила, и постала као 
жива слика Његова. То је и древни пророк, предак њен, цар Давид, 
издалека видео и прозрео говорећи: „Сва је красота кћери цареве 
унутра, хаљина јој је златом искићена" (Пс. 45). А каква је друга и 
већа красота могла бити у њој осим Христа Живога у души њеној? 
Златом искићена хаљина, пак, јесте раскош од врлина, од 
добродетељи девојачких, у које је обучена царска душа њена. А 
сада, браћо, вратимо се к њој где смо је и оставили, на Сион, пред 
смртни одар њен. Заједно с апостолима приђимо к њој, целивајмо 
јој руку и поиштимо њен свети благослов. Али, узалуд она више 
није тамо. Ми смо одоцнили за много столећа да на земљи од ње 
примимо благослов, Господ Христос, окружен небеским силама, 
сам се спустио на Сион, узео њену свету душу и узео је у небеса, у 
највиша небеса, изнад херувима и серафима. Прва слушкиња 
Господња на земљи, постала је прва кћи Царева на небесима. 
„Предста царица одеснује мене". Слушкиња Господња на земљи, 
кћи праведнога Јоакима и Ане, слушкиња у Храму јерусалимском, 
слушкиња у Назарету, у Витлејему, слушкиња у Мисиру, 
слушкиња Сина свога и Бога, слушкиња ангела и људи, и 
слушкиња и у страдању и у слави, слушкиња Цркве Божије на 
земљи, слушкиња Спасоносног Јеванђеља од првог до последњег 



 

дана свога живота на земљи - та слушкиња сада је Царица 
Господња на небу, са десне стране Цара Христа. 

 

Но, зар ми не можемо, браћо, и сада од ње потражити благослов? 
Можемо, извесно можемо. Гле, и ако је постала прва кћи Цара Бога 
она још није престала бити прва слушкиња Господња. Из љубави 
према Створитељу своме и из човекољубља она и сада служи 
Цркви Христовој на земљи. И сада она притиче у помоћ вернима, 
где год верни вапили за њеном помоћју, и то сада са већом силом и 
лакоћом, и брзином. Зато, призовимо је и потражимо њен 
благослов. Коме она милостиво подари свој благослов, ако је 
грешан, оправдаће се; ако је немоћан, оснажниће се; ако је губав, 
очистиће се; ако је пао, устаће; ако је жалостан, обрадоваће се. 
Благо свакоме ко прими благослов од Свете Богомајке. А свак ће 
примити ко Њу чувствује и прославља. По девојачкој и 
материнској милости својој, она ће спасти све оне који њој 
молитвено и сузно вапију: Пресвјатаја Богородице, спаси нас! 

Богу нашему, Тројединоме, слава и хвала, а вама свима 
благодат и мир и здравље и радост и вечно спасење, молитвама 
Пресвете Богородице и свих Светих. Амин. 



 

 

Молитвено поклоњење 
Пресветој Владичици Богородици 

(светог oца Димитрија Ростовског) 
 

 

 

 

Ходите, поклонимо се Царици нашој, Богородици. 
 
Ходите, поклонимо се Дјеви Марији, Царици нашој, Богородици. 
 
Ходите, поклонимо се и припаднимо Самој Владичици нашој, 
Богородици и Приснодјеви Марији. 

  



 

 

1. Поклањам се, Пресвета Владичице моја, Богородице, Твоме 
Светоме зачећу, од Светих Твојих родитеља Јоакима и Ане, и 
молим Ти се, светлости моја, руководи ме стазом заповести 
Господњих, да могу свагда проводити непорочан живот и тако 
наследити Царство Божије. 

2. Поклањам се Твоме Светоме Рођењу, које је, као што пева Света 
Црква било радосно предсказање доласка на земљу Спаситеља 
света, Господа нашег Исуса Христа. Надо безнадежних, помоћнице 
беспомоћних и заступнице свих грешника, који се Теби са топлом 
вером и љубављу обраћају; и молим Ти се, светлости моја, буди 
моје свагдашње радовање, у овоме и будућем - бесконачном - веку. 
 
3. Поклањам се Твоме Светоме Ваведењу, о, Пресвета Мајко 
Божија, када си од три године твога узраста, била одведена у храм 
Божији, где си расла под руководством ангелским и молим Ти се, 
светлости моја, учини и мене храмом Духа Светога, руководством 
Твојим. 

4. Поклањам се Твоме Светоме Благовештењу, о Пречиста Дјево, 
када си по гласу архангелском и обасјању Пресветога Духа 
Божијега, зачела Сина и Слово Божије, и молим Ти се, светлости 
моја, благовести и мени немоћноме радосно спасење. 

5. Поклањам се пред Светим Твојим Рођењем, о, Пресвета Мати 
Божија, када си оваплотила и родила Спаситеља света, Христа Бога 
нашега, и тако си била Мати Богу, и изнад сваке твари 
прослављена и преузнесена, као Владатељка целога света; и молим 
Ти се светлости моја, буди мени милостива Мати у овоме и 
будућем - бесконачном веку. 

6. Поклањам се пред светом смерношћу Твојом, ради које су 
упоредо стајала са другим обичним женама, које су од храма 
Божијега очекивале очишћење. О, часнија од херувима и 
неизмерно славнија од серафима, Мати Господа мога, и молим Ти 



 

се, светлости моја, очисти мене од сваке нечистоте тела и духа 
светим Твојим молитвама. 

7. Поклањам се, са страхопоштовањем, пред Твојим душевним 
страдањима која си претрпела, у време вољнога страдања Сина 
Твога Господа нашега, Исуса Христа, када се испунило на Теби 
пророчанство праведнога Симеона: "И Теби Самој пробошће нож 
душу, да се открију мисли многих срца", и молим Ти се, светлости 
моја, избави и мене од свих напасти мојих душевних и телесних, 
које ме са свих страна окружују. 

8. Поклањам се Теби, Пресвета Владичице моја, Богородице, 
сећајући се радости Твоје, коју си осећала у време Васкрсења Сина 
Твога и Спаситеља нашега, Исуса Христа, и молим Ти се светлости 
моја: не лиши ме радости вечне у Царству Небескоме. 

9. Поклањам се часноме и славноме Успењу Твоме, када си, по 
примеру Сина Твога и Бога нашега, смрћу и тридневним 
погребењем Својим, преселила се у вечно Царство Сина Твога, 
Господа нашег Исуса Христа, и молим Ти се, светлости моја, 
умртви све страсти душе и тела мога. 

 
МОЛИТВА: 
 
Пресвета Владичице моја Богородице, прими ово моје мало 
мољење, сачињено од девет стихова, и принеси Сину Твоме и Богу 
нашему и моли Му се за нас да просветли, Тебе ради, душе наше. 
Гледајући на свету икону Твоју, као и на сами Лик Твој, поклањам 
се са срдачном вером и љубављу пред Тобом Твојим Божанским 
Младенцем, Кога држиш на руци Својој, и молим Ти се са сузама: 
заштити нас, светим Твојим Покровом, од свих непријатеља 
видљивих и невидљивих, јер Ти уводиш род људски у Царство 
Небеско. Амин. 

 



 

 

 

 
 

Достојно је ваистину да блаженом зовемо Тебе, Богородицу, 
увек блажену и свебеспрекорну и Матер Бога нашега. 

Часнију од херувима и неупоредиво славнију од серафима, 
Тебе што Бога Слово непорочно роди, 

сушту Богородицу величамо. 



 

  

 

 

Преподобни Јефрем Сирин 

Молитве Пресветој Богородици 
 

 



 

Молитва прва 

 

Пресвета Владарко Богородице, само си Ти једина чиста 
душом и телом; само си Ти једина надвисила целомудрије и 
девичанство; само си Ти једина постала обитељ свеколике 
благодати Свесветога Духа; Ти, која си и Бестелесне Силе 
превазишла чистотом и светошћу душе и тела, не одбаци мене 
недрстојног. нечистог, који душу и тело оскврнавих 
сластољубивим животом својим; очисти страсни ум мој, и 
непорочним учини; обрати к беспрекорним тежњама блудеће и 
слепе помисли моје; буди руководитељка осећања мојих; ослободи 
ме од господареће у мени рђаве и срамне склоности према 
предрасудама и страстима; ослаби грех који ме мори, и даруј 
бодрост и разборитост бедном и помраченом уму мом, даруј ми 
трезвеност и расудљивост за исправљење мојих падова и посрнућа, 
да бих се ја, избављен од греховне таме, удостојио са смелошћу 
славити Тебе, истиниту Матер истините Светлости - Христа Бога 
нашег, јер Тебе једину с Њим и због Њега благосиљају и славе сва 
видљива и невидљива створења, сада и свагда и кроза све векове. 
Амин. 

 

 

Молитва друга 

 

Дјево, Владарко, благодатна Богородитељко, 
преблагословена, Богоблагодатна, сместиште Божанства 
Јединородног Сина Бесмртнога и невидљивога Оца, приклони к 
мени ухо Твоје и почуј речи које изговарају погана и нечиста уста 



 

моја. Јер ево, скрушене душе и смиреног ума притичем ја к 
милосрђу Твом. Не остављај у презрењу мене кукавног; не 
допуштај да пропаднем ја недостојни слуга Твој, већ користећи 
Твоје материнске молитве исцели бедну душу моју, немилосрдно 
сурвану лукавим страстима мојим. Зли враг у прах ју је сатро 
гресима сластољубља... Горко ми је и стидно, и ја не смем да у 
човекољубивог Бога мог иштем опроштај за мноштво грехова 
мојих и исцелење неисцељивих рана мојих. Оскврнавих храм 
телесни, непристојним жељама оскврнавих га, и недопустивим 
поступцима увредих сва чувства моја. Зато се не усуђујем 
подигнути к Њему руке, укаљане рђавим делима. И на молитву 
отворих уста своја, опогањена опадањем и клеветањем ближњега. 
Стога ја кукавни и заблудели бацам себе у прашину пред 
неизрецивим милосрђем Твојим, пренепорочна Владичице. Јер 
нема ми друге наде, нема ми другог прибежишта осим Тебе, једине 
утехе моје, једине заштите - Тебе, радовање душе моје, избављење 
од туге, откупљење из ропства, обожење смртних, наше очишћење 
и прибежиште, препороде палих, обновљење душе моје и тела, 
искупљење грехова мојих, Богом изливено орошење пресахлог 
срца мог, лучезарни светиониче помрачене душе моје, покривање 
наготе моје, прекиде ридања мојих, промено судбине моје. У Теби 
је сва нада, Тобом се хвалим; не лишавај нас Твога посредовања, 
но свагда помагај, закриљуј и не остављај нас! Молбе Твоје 
пријатне су Јединородном Сину Твоме, јер Онај који је 
благоизволео узети на себе обличје слуге, изобилује милошћу 
Својом према Теби, која си Му послужила родивши Га на 
неисказан начин. Он се радује посредовањима Твојим, и 
сматрајући славу Твоју за Своју сопствену, Он им радо излази у 
сусрет. 

Пресвета Богородице, не остави у презрењу мене јадног, и 
ружноћа поступака мојих нека не послужи обустављању милости 
Твоје. Помоћ јачу од Твоје не видим нигде. 



 

Беспрекорна заступнице света, крив за многа сагрешења, ја с 
покајањем прибегавам к Теби, брзој помоћници у невољама, по 
Богу заштитници, нади и чврстом уздању, и из дубине срца 
вапијем: „Смилуј се на мене лењог и злосмрадног, о, Свемилостива 
и Благоутробна." Прими ништавну и тужну молбу моју, иако је 
лењиво и немарно приносим Теби; ипак, молитвама Твојим 
орасположи према мени Сина Твог и Бога, и небеског Царства 
удостој мене, да хвалим и благосиљам Оца и Сина и Светога Духа, 
сада и свагда и кроза све векове. Амин. 

 

 

Молитва трећа 

 

Дјево, Владичице, Богородице, Ти си у утроби носила 
Христа Бога, Спаситеља нашег, - на Тебе полажем сву наду, у Тебе 
се уздам, јер си Ти изнад светих Бестелесних Сила. Чувај ме, 
Пречиста, својом божанском благодаћу; руководи мојим животом, 
сагласно са светом вољом Сина Твога и Бога нашег. Даруј ми 
отпуштење грехова, и буди ми прибежиште, окриље, заштита и 
путеводитељка у живот вечни. У страшни час смрти не остави ме, 
Владичице, него похитај ми у помоћ, и истргни ме од горког 
мучења демонског. Јер Ти у ревности својој имаш моћ да то 
учиниш, као истинита Мати Божија, која је Владарка свих. Прими 
све дарове којима Те почитујемо и којих си једино Ти достојна, од 
нас недостојних слугу Твојих, преблага, Свесвета Владарко 
Богомајко, изабрана од свих родова, која се узвиси изнад свега 
створеног на небу и на земљи. Јер ми кроз Тебе познасмо Сина 
Божијега, кроз Тебе с нама беше Господ над силама, и удостојисмо 
се светог Тела и Крви Његове. Зато Ти, која си блажена међу свим 



 

народима, богоблажена, светлија од Херувима и славнија од 
Серафима, свепрослављена, Свесвета Богородице, ни сада не 
престај молити се за нас, недостојне слуге Твоје, да се избавимо од 
свих замки лукавога и од сваке крајности, и сачувај нас 
неповређене од свих отровних напада. Сачувај нас неосуђене до 
краја, молитвама Твојим, да спасени Твојом помоћу и Твојим 
заступништвом вазда узносимо славу, хвалу, благодарење и 
поклоњење Једноме у Тројици Богу и Саздатељу свега. 

Блага и преблагородна Владичице, Мајко благог, свеблагог 
и преблагог Бога, призри милостивим оком Твојим на молитве 
недостојног и непотребног слуге Твог, и поступи са мном по 
великој милости неизрецивог благоутробија Твог, и не гледај на 
сагрешења моја, речју, делом и сваким чувством учињена, вољно 
или невољно, у знању и незнању, и целог ме обнови, начинивши 
ме храмом Свесветог, животодавног и Владичанског Духа, који је 
сила Вишњега, који је осенио пречисту утробу Твоју и обитава у 
њој. Ти си помоћница измучених радом, заступница бедних, 
спаситељка мучених, пристаниште оних у бурама, заштитница и 
заступница невољних. Даруј слузи Твоме скрушеност, тишину 
помисли, постојаност мисли, ум целомудрен, трезвеност душе, 
смирени начин размишљања, побожно расположење духа, нарав 
благоразумну, а и мир какав је Господ наш даровао ученицима 
Својим. 

Нека мољење моје стигне до светог храма Твог, и нека се 
уздигне у обиталиште славе Твоје. Очи моје нека буду извори 
сузни, и Ти ме умиј мојим сопственим сузама. Убели ме њима, и 
очисти од скверни страсти. Избриши обвезницу грехова мојих; 
растури облак туге моје, маглу и смућеност помисли; уклони од 
мене узбурканост страсти; сачувај ме у тишини непомућеној; 
рашири срце моје духовном ширином, обрадуј ме неизразивом 
утехом и непрекидним ликовањем, да бих ја, идући правим путем 



 

заповести Сина Твога, без укора савести могао проћи поприште 
живота. 

Даруј мени, који Ти се сада молим, чисту молитву, да бих се 
непомућеним умом и нерасејаним мислима, душе ненасите, 
непрестано, дан и ноћ, поучавао речима Божанскога Писма, и 
исповедајући их славио, и у радости срца приносио молитву у част 
и славу и величање Јединородног Сина Твог и Господа нашег 
Исуса Христа, коме приличи свака слава, част и поклоњење, сада и 
увек и у векове векова. Амин. 

 

 

 

Молитва четврта 

 

Пресвета Владичице моја Богородице, Ти си 
богоблагодатна Богородитељка, преблагословена, богоблагодатна 
Богомајка, сместиште Божанства Јединородног Сина, бесмртног и 
невидљивог Оца, огњелики престо, славнија од умних сила, 
Свенепорочна, Свепречиста, Свехвална, Свеблажена, 
Свенеприкосновена, Свечесна, Свеуважена, Свеблагословена, 
Свежељена Дјева душом, умом и телом; трон Цара који седи на 
Херувимима; небеска врата којима ми земни узлазимо на небо; 
Богоневеста преко које нам дође помирење са Богом; несхватљиво 
чудо, необјашњива вест, обелодањење сакривене тајне Божије, 
неодољиво посредништво, моћна заштита, живоносни извор, 
неисцрпно море божанских и неисказаних уздарја и дарова; висина 
која надвишује небеске Силе; дубина тајних мисли недоступна 
испитивању; општа слава природе, свих блага даривање, после 



 

Тројице, општа Владарка свих, после Утешитеља, општа 
Утешитељка, после Посредника, општа Посредница за цео свет; 
колесница мисленог Сунца истините Светлости, која обасјава 
сваког човека који долази на свет; носитељка Онога, који речју 
Својом носи све, чиста одећа Онога, који се облачи у светлост као 
у хаљину, мост васељене који нас изводи ка надсветном небу; 
неупоредиво виша и славнија од Херувима и Серафима; украс 
Анђела, спасење људи, кључ који нас узводи на небо; Мајка и 
слушкиња Незалазне Звезде; луча истинитог и тајанственог Дана; 
бездан необјашњивог човекољубља Божијег; божествена и 
многоименита колесница; чврст ослонац праве вере; 
најпространије обиталиште Несместивог; истинска лоза 
виноградна која је родила плод живота; плодовита маслина која 
радује.душе верних; покров целоме свету; надумна двер свештених 
тајни; пунота благодатне хвале; прва после Божанства; муња која 
обасјава душе верних; помирење грешних; сигурност оних што 
бораве на висини; препород палих, подстрек лењих, крепост оних 
који бдију, једномислије Цркава, непобедивост војски, даривање 
свих блага, благоустројство градова, мир васељене, чврстина 
подвижника, храброст бораца; склониште неокаљаног живота; 
облак који рони небеску росу, лествица којом силазе к нама 
Анђели небески, пристаниште нападаних, радост потлачених, 
заступница оних којима је неправда учињена, помоћ беспомоћних, 
сила слабих, штап слепих, спасоносни вођ заблуделих, надежна 
помоћница у невољама, свети ковчег којим смо спасени од 
греховног потопа, несагорива купина коју виде Боговидац Мојсије; 
златна кадионица из које Бог Реч, запаливши тело, испуни 
васељену миомиром, и у којој сагоре кривицу преслушања; 
Богонаписана таблица; седмосвећни свећњак, чије светлење 
превазиђе сијање сунца; света скинија коју сагради духовни 
Веселил; царска колесница; суд који смести у себи ману; сасуд 
сигурни; запечаћени извор, чије чисте воде напајају васељену; 
светлопроцветали жезал Аронов, росоносно руно Гедеоново, 



 

Богом написана књига, због које је обвезница Адамова поцепана; 
гора Божија, на којој благоизволи наставати Господ; свети корен 
Јесејев, град Божији о коме казују славне ствари (Пс. 86,2), као што 
каже Давид; ослобођење од жалости, избављење из ропства, 
обожење смртних, предивна по природи, и било каквом прекору 
недоступна; Ти, која долазиш од Ливана девствености и 
миомирисом пуниш свет; Ти, која сладошћу, из Тебе изливаном, 
услађујеш стару патњу на дрвету (о чему је и мислити страшно); 
Ти, која си у себи сместила свецелу суштину Божанства, дар 
скупоценији од сваке драгоцености, украс, драгоценији од свих 
красота; одар Соломонов око кога стоји шездесет јунака (Пес. над 
пес. 3,7), богонадахнута изрека Писма, насеље светлости из кога 
засветлеше васељени зраци спасења, величина страшног 
домостроја, прекрасно станиште Божијега снисхођења, измирење 
света, очистилиште наше и прибежиште, даре најжељенији од свих 
блага, усијане клеште које виде Исаија (Ис. 6, 6); гора осењена 
врлинама коју виде Авакум (Ав. 3, 3), несецива гора Данилова 
(Дан. 2, 34); Језекиљева врата која гледају на исток (Јез. 40,5); 
пресвети Рај насађен у Едему, живоносно дрво које доноси 
најслађи плод, благоухана јабука; миомирисна ружа, неувенљиви 
цвет, пребели крин, књига запечаћена чије стране нико не отвори, 
слика девичанства, насликана неизразиво; части достојно виђење 
пророка; боготкана порфира; најјасније испуњење сваког 
пророштва; неућутна уста апостола; поузданост непобедивих 
победоносаца, оснажење царева, похвала свештеника, опроштај 
сагрешења, умилостивљење праведнога Судије, подизање палих, 
жељена од света, обновљење душе моје и тела; спасење моје, утеха 
моја, живот мој, видело моје, уздање моје, опорављање моје, 
прибежиште моје, заклон, снага, весеље, сласт, стена, тврђава, 
ограда, оружје, заштита, слава, заступница, посредница, тишина, 
видело, похвала, мир, славопој, радост, благослов, котва, изобиље, 
роса, велелепност, светиња, величина, утеха у невољи мојој; 
просвећење и освећење душе моје, откуп грехова мојих, одмарање 



 

моје у Богу; Богом изливена росо пресахлог срца мог, лучезарни 
светилниче помрачене душе моје, покривање наготе моје, 
прекраћење тегобе моје, промена судбине моје, уздржање, 
беспрекорност, храброст, здравоумље, украс врлина, слобода моја, 
пристаниште, ризница, добитак истинити и вечни, учвршћење у 
покајању, висина, здравље, красота, крепост, савесност, 
разборитост, Госпођа моја, радовање моје, светлост моја, 
неуспављиво заступништво пред Богом, - погледај на веру моју и 
усхићену љубав моју, и пошто си састрадална и моћна, као Мати 
јединог благог и милосрдног Бога, прими свејадну душу моју. 
Заузимањем Својим удостој ме бити с десне стране Јединородног 
Сина Твог и Бога, и боравити са изабранима и светима Његовим. 
Нема мени помоћи и заштите осим Тебе. У Тебе се надам, даруј ми 
оно што желим. Тобом се хвалим; због мноштва грехова и 
безакоња мојих, немој одвратити лице своје од мене недостојног 
слуге Твог. У Теби је моћ, јер си на неисказан начин родила Једног 
из Тројице. Ти имаш чиме убедити и чиме умилостивити! Имаш 
руке на којима си неизрециво носила Њега; имаш груди којима си 
Га дојила; опомени се повоја и старања свог од детињства; томе 
што је од Тебе, присаједини и оно што је од Њега: крст, крв и ране 
којима смо спасени и прослављени. Не лиши ме заступништва 
Твога, већ свагда помажи, заступај и не остављај ме. Јер за 
дужника имаш Онога који је рекао: Поштуј оца свога и матер своју 
(Мт. 19,19); и Он који је благоизволео да узме обличје слуге, тим 
пре ће сачувати заповест Своју и учинити по вољи Теби, која си 
Му послужила рођењем у делу искупљења. Зато се и радује 
заступништву Твоме, сматрајући славу Твоју за Своју сопствену, и 
као дужник испуњава молбе Твоје. Само не презри мене 
недостојног, и нека непристојност дела мојих, не ускрати безмерну 
милост Твоју, свежељена Богородице, јер ништа не може бити јаче 
од помоћи Твоје. 



 

Ти отиреш сваку сузу са лица земље. Ти си испунила свет 
доброчинствима, Ти си обрадовала небеске и спасла земне, 
обновила створено, умилостивила Творца, приклонила Анђеле, 
узвисила човечанство, помирила собом горње и доње, све 
изменила на боље, учинила све савршеним; у Теби ми имамо 
нелажни признак нашег васкрсења; надамо се Тобом достићи 
Царство небеско; у Теби смо стекли помоћницу нашег спасења; у 
Теби је мноштво хришћана нашло најтврђу стену; Ти си нам 
открила прилаз у Рај; Ти си нам припремила улаз на небо; Ти си 
нас учинила својима Сину и Богу Твом. Преко Тебе је једина 
свепречиста, од Адама до свршетка века била, јесте и биће слава и 
част апостола, пророка, мученика, праведника и смирених срцем, и 
због Тебе се, Благодатна, радује сва твар. У Тебе се уздам, јер си 
Ти заиста родила у телу истинитог Бога. Њему припада свака 
слава, част и поклоњење, са беспочетним Оцем и Пресветим и 
Благим и животворним Духом, сада и свагда и у векове векова. 
Амин. 

 

 

 

 

Молитва пета 

 

Род људски, Богородице, у Теби је стекао себи посредницу 
и заступницу пред рођеним од Тебе Богом; зависи од Твога 
посредовања, и у Теби има прибежиште и заштиту, јер Ти имаш 
слободу према Сину. Стога и ја с пламеним срцем прибегавам 
Теби, и не усуђујући се приступити Сину Твоме, молим Тебе за 



 

спасење; спаси ме Твојим посредовањем. Не презри слугу Твога 
који сву наду своју, после Бога, полаже на Тебе, не узгнушај се 
мене обузетог великим бедама и помилуј служитеља Твога, Мајко 
човекољубивог и милосрдног Бога! Избави ме од осуде савести, 
укроти узбурканост помисли, угаси жар сластољубља, угуши 
распаљеност плоти, и распламти у мени љубав према Сину Твоме 
и Богу; огради моја чувства од непристојних жеља. Преклињем Те: 
нека ми буде дат рок за покајање, нека срп смрти не посече мене 
бесплодног, и као такав не будем предат огњу. Запали угашени 
светилник душе моје, и растерај мрак невоља мојих. Молитвама 
Твојим одагнај маглу страсти, јер много може материнско мољење 
пред Сином, који је брз да учини милост. Дај ми светлост 
покајања; упути ме к скрушености; удостој ме да све дане живота 
свога угађам човекољубивом Богу. И док се налазим у овом 
многострадалном животу, Владичице, Ти ме закриљуј и штити. 
Када пловим - плови са мном, када странствујем - прати ме у 
лутањима, када спавам - крили ме, и све путеве моје чини лаким. А 
када душа моја буде излазила из тела, Ти дођи мени, милостива 
Владичице, утишај моју патњу, олакшај моја страдања, а бедној 
души мојој покажи пут у вечна насеља... Нека ме не сретну мрачне 
силе и не одвуку на дно пакла! Нека угледам Судију милостивим и 
благонаклоним према мени. Нек се Тобом, Богоневесто, избавим 
од вечнога пламена, наслађујем рајском утехом у Тројици и 
добијем Царство небеско. 

Штићен Тобом, узвеличаћу и прославићу Тебе једину, јер 
си Ти постала заштита рода људског; рођењем Својим загладила си 
стид прародитељског греха. Ти си заступница грешних, утеха 
малодушних, охрабрење невољних. Сви народи називају Те 
блаженом, Дјево Владичице Богородице, надо свих хришћана. Од 
мене смиреног и најбеднијег слуге Твог, отерај: мрзовољу, 
заборавност, незнање, нерад, сујету, прељубочинство, блуд, 
стомакоугађање, све лукаве, срамне и хулне помисли бедног и 



 

кукавног срца мог и помраченог ума мог. Ослободи ме од свих 
рђавих тежњи мојих, угаси у мени пламен страсти, јер сам немоћан 
и јадан, а Ти си славнија од свих смртних. 

Благодарим Теби, Владичице Богородице, величам и 
прослављам Те што си ми дала снаге да доживим крај овога дана и 
ово ноћно време, када ја измољавам Твоје благопријатне молитве. 
Даруј ми, Свебеспрекорна, опроштај за нерад мој и лењост, и 
молитвама Твојим испуни ме усрђем, да бих могао непрестано 
приносити песмопоје Теби и човекољубивом Сину и Богу Твоме, 
зато што сам се ја бедни избављао, и избављам се од болести, 
напасти и жалости, и невоља душевних и телесних. Припадајући к 
Теби, са срдачним жаром и усхићењем кличем, и громко изговарам 
благодарну песму Теби ја, слуга Твој, кога си помиловала Ти, 
Преблагословена, по безмерној милости и доброти, као Матер 
човекољубивог Бога. 

Радуј се, Свебеспрекорна, благословена! Радуј се, Пречиста 
Мајко и Дјево! Радуј се, Дјево славо људи! Радуј се, испуњење 
свих пророштава! Радуј се, тајновито знање сабрања Господњих! 
Радуј се, печату завета Господња! Радуј се, извршење намера 
Господњих! Радуј се, објашњење тајни Господњих! Радуј се, 
саборе неоправдано лишаваних части! Радуј се, уједињење давно 
раздељених! Радуј се, потпоро смирених! Радуј се, обасјање оних у 
мраку! Радуј се, обновљење /грехом/ овешталих! Радуј се, жртво 
умилостивљујућа за заблуделе! Радуј се, путоказни светиониче 
онима који лутају! Радуј се, пристаниште и покрове онима који 
плове! Радуј се, помоћнице и стено у невољама! Радуј се, надежно 
спасење верних! Радуј се, нови и божански даре! Радуј се, 
Владатељко свих земнородних! Радуј се, радости и славо Анђела! 
Радуј се, узвишенија од свега створеног! Радуј се, слушкињо 
Божија! Радуј се Свеблагословена на вечите векове! Радуј се Дјево, 
Мајко - дрво сеновито, са кога сви убирамо плод, а они који га једу 



 

радују се и не умиру! Радуј се, Маријам, матеродевствена Невесто 
- Мајко! Радуј се, украсу женске красоте! Радуј се, прекрасна кћери 
Давидова! Радуј се, трпезо тајанствених дарова! Радуј се, победо 
Цара и Бога мога! Радуј се, похвало патријараха и победоносаца! 
Радуј се, тврђаво оних који Те призивају! Радуј се, чврста одбрано 
и заклоне! Радуј се, беспрекорни божански престоле самог Бога! 
Радуј се, Светла, једина Мати Божија! 

Радуј се, најсветији одре Соломонов (Пес. над пес. 3, 7)! 
Радуј се, Ти, од умних сила достојна сваке почасти! Радуј се, мојих 
прегрешења разрешење! Радуј се, Владарко Адамовог рода! Радуј 
се, мачу против лукавих демона! Радуј се, спаситељко недосежне 
доброте! Радуј се, преобилна милостињо премудрости! Радуј се, 
утехо невољника! Радуј се, богата потпоро сиромашних! Радуј се, 
узрочниче свих добара и сваке животне красоте! 

Владатељко, Ти си Богом дарована утеха, божанствено орошење 
унутрашње жеге моје, Богом изливано напајање исушеног срца 
мог, ново врело у пресахлом извору суза мојих за очишћење 
безакоња мојих, лучезарна буктиња помрачене душе моје, 
путеводитељка у лутању мом, сила у немоћи, покривање наготе, 
богатство у сиромаштву, исцелење неизлечивих рана, отирање 
суза, заустављање јецаја мојих, олакшање невоља, уништење 
окова. Чуј молбе моје, и покренута плачем мојим сажали се на 
мене, и помилуј ме дирнута сузама мојим. 
 

Буди милосрда мени, као Матер човекољубивог Бога; 
призри и осврни се на мољење моје, испуни неутољиву жељу моју, 
посети ме, љуто болујућег душом, ослободи ме силовите страсти 
која дан и ноћ војује против мене и убија душу моју; избави ме од 
стрела Велијара и од непријатеља видљивих и невидљивих; испуни 
ме божанским даровима, заузимањем Твојим удостој ме уврстити 
се међу преподобне и праведне, и приброј ме к слугама и 



 

служитељима Твојим у небеском обиталишту, у земљи живих. 
Преклињем Те, општа радости свих, општа заштито свих, удостој 
ме обрадовати се неизрецивом радошћу, Тобом рођеног Цара и 
Бога, у неисказаним дворовима Његовим, у непрекративој наслади, 
у безграничном Царству Његовом. О, Владичице моја, прибежиште 
моје, животе, оружје, похвало, узданицо и сило, дај ми да се 
наслађујем у небеским обитељима неизрецнвим и недокучивим 
даровима Сина Твог! Јер Ти као Мати Свевишњега имаш 
одговарајућу жељи Твојој силу. Зато се надам да ћу добити ово 
што очекујем од Тебе, Богоневесто, пошто си родила наду свих - 
Господа нашег Исуса Христа. Њему приличи свака слава, част и 
поклоњење, сада, свагда и у векове векова. Амин. 

 

 

Молитва шеста 

 

Преклињем Те, Родитељко Незалазне Светлости, почуј што 
ћу Ти казати: „Ја, бедник, тонем у глибу; мноштвом грехова 
оскврнавих земљу, и изгледа ми: земља јеца и са уздахом показује 
на мене неподмитљивом Судији, позивајући за сведоке (о, тешко 
мени!) и сунце и небески свод са звездама. И бура мисли мојих већ 
ме потапа у очајање; душа моја с трепетом приступа очекујући 
пресуду. Сву сам наду своју положио на Тебе, Богородице, ја 
блудни. Тешко мени! Стида је пуно лице служитеља Твога, иако 
Ти непрестано молиш Рођеног Тобом, да и мени недостојном 
подари од милости своје. Ти једина, која си у утроби носила 
Избавитеља света, одреши неодрешиве окове моје; мене 
оскврнављеног убели сузама покајања. Ти, која си родила Живот 



 

мој - васкрсни мене, умртвљеног нехатом; и мене, отуђеног од Бога 
и Анђела, узведи к њима, Богородице." 

Огромно је чудо, ваистину огромно, како то Господ трпи 
грехе моје! Како ме живог још није свео на дно пакла! Како није 
послао одозго невидљиво оружје да ме порази! Нема сумње, 
Владатељко, Ти си ми молитвама својим даровала живот, тражећи 
моје покајање, које Ти сама подај мени, слузи Твоме, Преблага. Јер 
си Ти моја стена, уточиште и заштита. Озари ме светлошћу 
божанственог лика Твог, да бих Ти ноћу узнео славопој. Даруј ми, 
Господарице, скрушено срце, неућутно ридање и сузе, омиј дубине 
моје душе; даруј ми потпуно отпуштење грехова, као богоносна 
Жена која је у утроби имала оваплоћеног Бога! Нека Те ноћу 
угледам мисленим видом, Пречиста, и тада ћу се обрадовати. О, 
крепости моја, о, непостидна надо моја! О, животе и слатко видело 
слузи Твоме! Прими ову молитву из оскврнављених уста мојих! 
Нека ноћ ова буде дан спасења слузи Твоме, Богоневесто! Данас, 
Владарко, нека се радују због мене Анђели и дуси праведни, да бих 
са благодарношћу радосно прославио свесвето име Твоје. Знам ја 
да што год Ти пожелиш, све можеш пред лицем Рођеног Тобом 
Бога. Теби доликује поклоњење. 

О, Мати Божија, Ти си изнад сваког разумевања и речи! О, 
Дјево, Ти си несравњено превазишла свако девство, јер си до 
Божанственог рађања Ти била девојка више од свих девојака, а 
таква си и остала у самом рођењу и после рађања! 

О, Дјево, природа људска, која је некада одступила од Бога, 
преко Тебе се по законима неизрецивог човекољубља и 
неисказаног снисхођења, сајединила са природом Божанства, тако 
да Ипостас није претрпела ни сливање ни промену! 

О, Дјево, ми који после страшног саједињења и помирења, 
завишћу лукавога и по надмености нашег ума, не испуњујемо своју 



 

дужност, преко Тебе изнова бивамо призвани и налазимо 
милостивим према нама Сина Твог и Бога, ради неућутних Твојих 
пред Њим, молитава! Тебе, Владатељко, молим, Тебе преклињем, 
милосрдна и човекољубива Мати милосрдног и човекољубивог 
Бога, заштити ме у овај час, јер ми је више него икада потребна 
заштита и помоћ Твоја. 

Ја сам сав нечистоћа и греховно блато, или краће речено: ја 
сам обиталиште свих душегубних страсти, а намеравам да 
приступим пречистим и страшним Тајнама Сина Твога и Бога. 
Мене мучи страх и обузима трепет због неизбројног мноштва 
грехова мојих. Које од чула својих не оскврнавих ја бедник? Којих 
се све ђаволских потхвата нисам радосно прихватао, лицемерећи и 
губећи сваку меру? Каквим све сујетним помислима не 
упропашћавах ја душу своју? Чиме све ум мој није био плењен? Не 
само страстима које ме воде као заробљеника, у које сам несрећник 
падао због власти коју имају нада мном; и не само због расејаности 
мога ума, што сам по неуздржању чула присвајао из туђих дела, 
или речи, или из онога што сам нехотице чуо или видео, и што је у 
мени оставило лоше утиске; напротив, мој страсни, слаби, 
неваљали ум, поступајући заједно са виновником зла, облачи у 
слике и придаје извесну стварност ономе што никад у самој ствари 
није ни видео ни чуо, растачући на то све време мог бедног 
живота. И при таквом мноштву гнусобе у мени, о, Владичице, ја 
сам, злосрећни, намерио да приступим натприродним и 
Божанственим Тајнама, којима и Анђели желе да се приближе; 
бојим се да ћу као недостојан, слично ономе који није имао брачну 
одећу, свезаних руку и ногу, уместо просвећења и усвојења 
благодати Божије, бити бачен у таму и осуђен на заслужено 
пребивање у њој. Шта ће бити са мном? Очекујем да ћу таквој, и 
још тежој одговорности допасти, недостојно се причешћујући 
страшним овим Тајнама. Али, ако и некада останем без причешћа, 
под изговором своје недостојности, не бринем се много због тога; 



 

и тако падам у саму дубину зла, подвргавајући себе истој, или још 
већој казни. Зато је за мене мучно и у једном, и у другом случају. 

И зато прибегавам Теби, ваистину непобедивој и најјачој 
помоћници. Буди милостива мени, пренепорочна Владичице моја. 
Употребљавајући материнску смелост пред Сином Твојим и Богом, 
измоли за мене опроштај пређашњих сагрешења, и учини да ме не 
сагори свесажижући и просвећујући огањ Његових животворних 
Тајни; или боље речено, да Ти, која си натприродно стекла да 
Твојој вољи следује и моћ, удостојиш мене очишћења и 
просвећења причешћем овим Тајнама; и укажи ми пут како да 
остатак свог живота проведем у покајању, чистоти и смирењу, и 
буди свагда са мном у делима, речима, у помислима, и у свим 
душевним и телесним покретима, дајући ми правац, претходећи, 
руководећи, одбијајући од мене непријатељске силе, и као слугу, 
па макар и непотребног, на све начине сачувај и штити ме 
благодаћу Твојом. О, Свеблагословена Владичице, не одби 
недостојне и ништавне молбе моје, него и у овом животу, и при 
исходу моје грешне душе, и на предстојећем страшном и 
непоткупљивом Суду, буди моја заштитница, избављајући ме од 
сваког ужаса, да бих спасен благодаћу Твојом, благосиљао и 
прослављао Тебе, и да бих озарен лучама светлости Твоје, 
приносио песмопоје славословећи и поклањајући се свеблагој, 
свемоћној и блаженој Тројици у векове векова. Амин. 

 

 

Молитва седма 

 

Свехвална и свеблага Владичице, изворе милосрђа, бездно 
човекољубља, водо жива, заступнице грешних, пристаниште 



 

нападаних, Ти, која си бесемено зачела у утроби Бога и удостојила 
се бити Матер Божија, истинска лозо виноградна, сасуде који у 
себе смести ману, подизање палих, опште прибежиште свију, 
животе целог света! Иако сам нечист и одан метежном и 
прељуботворном свету, безбрижан сам у мислима и поступцима, и 
празно проводим живот свој. Но Ти, чадољубива и састрадална 
Мати Божија, немој се згадити на мене грешног и блудног, прими 
мољење моје које Ти приносим оскврнављеним устима својим, и 
благопријатним и свеблагим молитвама, ваистину пренепорочна и 
Богоматер, милостивим учини мени Судију. Отвори милосрђе 
штедрог Сина Твог и умоли Га да превиди грехе моје и управи 
моје мисли ка покајању, учини ме мудрим извршитељем заповести 
Његових; не допусти да постанем својина и храна оскврнавитеља 
душа - сатане; молитвеним заузимањем Својим обнови мене који 
Ти толико сагреших, и исправи покварени живот мој, да бих 
имајући Тебе - преблагу заступницу, могао без прекора предстати 
Судији и избећи страшно мучење. Заступништвом Својим учини 
ме наследником славе, умољавајући о томе Творца мог. Њему 
приличи слава, част и поклоњење кроза све векове. Амин. 

Дјево Владатељко, Мајко Господа мог Исуса Христа, знам 
ја да сам нечист, оскврнављен, мрзак и недостојан, јер безакоња 
моја превазиђоше меру, постадоше неизбројнија од песка 
морскога, усмрдеше се и загнојише се ране моје од мноштва 
сагрешења мојих; к Теби прибегавам приносећи покајање, Теби 
припадам и исповедам сва тешка сагрешења моја. Много сам пута 
прогневио Тебе, Матер Божију, прљајући се у нечистотама својим. 
Помилуј ме, Ти, која све човекољубиво милујеш; опрости и не 
узгнушај се на мене, Владичице. Не одвраћај лица свога од мене, 
да ја ништаван (тешко мени!) не бих био одбачен од Тебе! Нека се 
не обрадују због тога непријатељи моји. Подстакни мисао моју на 
покајање, и руководи ме на путу спасења. Ступивши на њега, нека 
Тебе имам за заступницу, да бих се уз Твоју помоћ спасао. 



 

О, Владичице, Мајко човекољубивог Бога, приведи у 
скрушеност и смирење срце моје, даруј сузе очима мојим, просвети 
их светлошћу молитава Твојих, да не заспим на смрт. Окропи ме и 
очисти ме исопом милосрђа Твога; по благодати Твојој омиј ме 
сузама мојим и бићу бељи од снега. О, Мајко Господа мога Исуса 
Христа, прими смирену исповест и молбу моју, обузми ум мој и 
остатак живота мог сачувај у покајању без саблазни; у време 
исхода смирене душе моје из тела, када се будем суочио са 
непријатељем мојим, тада, Владичице, погледај на мене 
милостивим оком Твојим, ослободи ме бездушних мучитеља и 
страшних чувара кнеза овога века, буди ми заштитница и уништи 
обвезницу грехова мојих. Приведи ме непостиђеног и спасеног 
престолу Сина Твога и беспочетног Оца Његовог и Свесветог 
Духа, једине лучезарне и једносуштне Тројице. 

Свеблага Мати човекољубивог и милостивог Бога, 
милостива и блага млекопитатељнице Благог и Милосрдног. Дјево, 
Владичице, приклони мени ухо Своје и чуј ме са висине славе 
Твоје. Удостој речи моје слуха Твога, Пренепорочна, разуми вапај 
мој који из дубине душе излази, почуј глас тужног мољења мога. 
Ти си ми, помоћнице моја, даровала живот заступништвом Твојим, 
дај ми и речи које ће отворити уста моја да објавим величија Твоја, 
пре одласка мога; јер је немогуће исповедати се тамо, по горком 
завршетку свега овдашњег. Сагреших Свенепорочна, сагреших, јер 
ја знам безакоње своје, и грех је мој стално преда мном (Пс. 50,3). 
Призри на ову последњу молитву моју и на исповест слуге Твога; 
даруј ми изворе тужних суза, очиститељну купељ оскврњене душе; 
спери блато грехова мојих, у окамењено срце моје усади свети 
страх Сина и Бога Твога. Уђи у унутрашњост моју да болна душа 
моја изроди сузе очишћења, и да се у мени обнови спаситељни дух. 
Обасјај мисаоном светлошћу помрачени и оскврнављени ум мој, 
развеј и одагнај густу маглу непрекидних помисли мојих, да у 
тишини и чистоти озарења светлости Твоје принесем свецелу 



 

жртву, жртву Богу пријатну, коју је заповедио Син Твој и Бог мој, 
који је дошао не праведнике, већ грешнике да призове на покајање, 
те да по Твоме заступништву прими и мене недостојног. 

Преблага Владичице, одувек је било много сагрешивших, у 
сва времена је било много оних који нису држали заповести Сина 
Твога; али нема ни једнога који би надмашио мноштво безакоња 
мојих, свесно учињених. Цео Стари и Нови Завет слави врлине 
праведника, и предаје срамоти нечасна дела грешника и 
безаконика, али унутрашњи глас савести моје даје ми да видим да 
је гнусоба грехова мојих тежа, и бреме зала мојих превишује све 
рђаво од памтивека. Јер, осуда за оно што је учињено у незнању, 
лакша је и подношљивија од осуде за оно што је учињено свесно. 
Адам је примио заповест и закон, али их није одржао. Но он, 
Пречиста, још није био сазнао путем опита другога пад и осуду. А 
ја, несрећник, шта могу рећи у своје оправдање? Нажалост, ништа. 
Неуздржан и самовољан, ја сам тежио да постанем рђав; зато ми 
нема извињења; ја сам несрећнији од свих несрећних потомака 
Адамових, и Каина, и Ламеха, и од безумних градитеља куле, 
несрећнији од Содомљана, огњем прогутаних, и од оних што 
настрадаше у Нојевом потопу, и за већу сам осуду него ли зли 
Египћани. Исто тако знам да сам несрећнији од свих несрећника, и 
грешнији од свих грешника Новог Завета; јер крстивши се, ја се 
оскврнављујем; окупан, покривам се нечистотом; почаствован 
примањем благодати, ја се облачим у срамоту грехова, и 
уништавам благодат добијену приликом крштења. Да ли ће 
достати у мени мисли и речи, времена и способности за очишћење 
грехова мојих, који су велики као море о, Свесвета? Шта ће бити са 
мном? Каквим путем да идем? Небески пут је недоступан, земни - 
тесан, подземни - страшан, морски - преграђен. Налазим се у 
неописивој тешкоћи; неизбежна опасност прети ми одасвуд; мисао 
и реч пресушују. 



 

Ти, Моћна Мајко Свемогућег и Живог Бога, пружи руку 
помоћи, мени лишеном сваке утехе, подигни душу моју рекавши 
јој: „Ја сам спасење твоје!" 

Ти, Пречиста, помоћнице и заступнице моја, прими мољење 
недостојног слуге Твог. Верујем, Пренепорочна, да можеш то да 
учиниш. Спаси ме, једина стазо свих покајника. На мени, који сам 
од свих беднији и несрећнији, тим пре покажи предивну милост 
Твоју, надање моје, Владичице Богородице. Ти знаш помисли, и 
дела, и немоћ понижене природе моје; Теби поверавам душу своју 
оскврнављену многим гресима и непристојним помислима. Ти 
видиш Владичице, ране моје и лукаве помисли; излечи их, 
изливши на њих капљу самилости своје. Погледај на мене, 
Владичице моја Богородице, учини милостивим према мени Сина 
Твога и Цара свију, када пред Анђелима и људима буде објављивао 
моје лоше помисли и дела. Тебе ће, јер се заузимаш за душу 
грешну, Он услишити као човекољубиву Мајку и као прибежиште 
грешника. Јер Те је као одбрану, прибежиште и помоћ за мени 
сличне грешнике, и поставио Син и Бог Твој. Њему доликује свака 
слава, част и поклоњење, са беспочетним Његовим Оцем, са 
Свесветим, благим и животворним Његовим Духом, сада и свагда 
и у векове векова! Амин. 

 

 

Молитва осма 

 

Дјево, Владичице, Богородице, опште спасење рода 
хришћанскога! Као Мајка, Ти се непрестано стараш о нама; 
жалостивна, Ти нас окружаваш својим доброчинствима, 
спасавајући, чувајући, избављајући од опасности, штитећи од 



 

искушења, ослобађајући од грехова. Ми ти благодаримо за то, и не 
тајећи Твоја доброчинства, опевамо чудна дела Твоја, 
прослављамо самилост, величамо промишљање, славословимо 
посредовање, и опомињући се великих дарова Твојих, и о томе од 
каквих си нас опасности избавила својим заузимањем, ми Ти као 
дужници приносимо захвалну песму, мада и недостојну великих 
доброчинстава Твојих. Јер шта може бити достојно њих? Ипак Те 
преклињемо: сажали се на служитеље Твоје и принеси за нас 
молбу рођеном од Тебе Богу нашем, да нас он избави од вечне 
муке, да прославимо свесвето име Оца и Сина и Светога Духа, сада 
и свагда и у све векове. 

Ти видиш, Свесвета Владичице Богородице, каквим нас 
бедама опкољује лукави, свезлобни демон. Он нам нашаптава 
жељу одавати се страстима. Зато устани, и не одбаци нас до краја. 
Због чега Ти одвраћаш лице своје и заборављаш немоћ нашу? 
Покидај замке лукавога, истреби непријатеље наше. Заузимањем 
својим заустави гнев Божији, изазван сагрешењима мојим многим. 
Доброчинствима својим додај још и то на молбу нашу, и ми ћемо 
прославити свесвето име Сина Твог и Бога нашег, заједно са 
беспочетним Оцем Његовим. 

Владичице, Богородице, Ти си у утроби носила Христа Бога 
Спаситеља нашег, - на Тебе полажем сву наду, у Тебе се уздам, јер 
си Ти изнад Светих Бестелесних Сила. Чувај ме, Пречиста, Својом 
божанском благодаћу; руководи мојим животом, сагласно са 
светом вољом Сина Твог и Бога нашег. Даруј ми отпуштење 
грехова, и буди ми прибежиште, окриље, заштита, и 
путеводитељка у живот вечни. И у страшни час смрти не остави 
ме, Владичице, него похитај ми у помоћ, и истргни ме из руку 
демона мучитеља. Јер поред жеље, Ти имаш и моћ, као блага Мати 
Христа Бога нашег. Једино си Ти, Владарко Богородице, 
узвишенија од све земље, ми Те Богоневесто са вером 



 

благосиљамо, са љубављу поштујемо, са страхом Ти се клањамо, 
вазда Те величајући, и достојно хвалећи Тебе. Јер си Ти почаст над 
почастима, вредност над вредностима и висина над висинама. 

О, Владичице, Ти си ми Богом дарована утеха, божанствено 
орошење унутрашње жеге моје, ново врело у пресахлом извору 
суза мојих, лучезарна буктиња помрачене душе моје, путоказ у 
недоумицама мојим, сила у слабостима, прекривање наготе, 
богатство у сиротињи, исцелење неисцељивих рана, отирање суза, 
прекраћење ридања, промена судбине, олакшање у болестима, 
уништење окова, нада мога спасења - чуј молитвене уздахе моје, 
сажали се на плач мој, и дирнута сузама мојим, снисходљиво 
прими молбу моју, и покажи на мени милосрђе, као Мати 
човекољубивог Бога. Осврни се и прими мољење моје, испуни 
неутољиву жељу моју. Као онога, који је Твога рода и подобан 
Теби слуга, присаједини ме себи у земљи кротких, у обиталиштима 
праведних, у окриљу светих. Преклињем Те, општа радости свих, 
општа заштито свих, удостој ме (који Те сада молим) обрадовати 
се оном неописивом, и истинитом радошћу рођеног Тобом Цара и 
Бога, у неисказаним дворима Његовим, у непрекративој и 
неутољивој наслади, у безграничном Царству Његовом. О, 
Владичице моја, прибежиште моје, животе и заштито, оружје и 
похвало, уздање и сило моја, дај ми да се наслађујем неизрецивим 
и непостижним даровима Сина Твога у небеским обиталиштима. 
Све ово ја молим од Тебе, јер Ти, као Мати Свевишњега, имаш 
одговарајућу жељи Твојој силу. Зато се надам да ћу добити ово 
што очекујем од Тебе Богоневесто, пошто си надумно родила наду 
свих – Господа нашег Исуса Христа, истинитог Бога и Владику, 
коме приличи свака слава, част и поклоњење, са беспочетним 
Његовим Оцем, са Свесветим, благим и животворним Његовим 
Духом, сада и свагда и у векове векова! Амин. 

 



 

 

Молитва девета 

 

Дјево, Владичице, Пречиста Богородице, свеславна Госпођо 
моја, свепреблага, Ти си узвишенија од неба, чистија од сунчане 
светлости, пречаснија од Херувима, славнија од свих небеских 
војски; Ти си похвала апостола, проповед мученика, радост 
преподобних, сијање подвижника, златна кадионица, светозарни 
светионик, сасуд који носи у себи небеску ману, истински кивот, 
божанствени закон, несагорива купина, станиште најпространије, 
процветала палица Аронова! Ти си стварно постала палица, а Син 
Твој, Христос наш, Бог и Творац мој, јесте истински Цвет. Ти си по 
телу родила Бога Реч, и пре рођења и по рађању остала си Дјева. 
Тобом смо се ми помирили с Богом Оцем кроз Христа, Сина Твога. 
Ти си помоћница грешнима и беспомоћнима, утеха свету, заштита 
сирочади, откуп из ропства, потпора монахујућима, нада 
мирјанима. Ти си трпљење, заштита и заклон удовицама, похвала, 
венац и радост девојкама. Славна Владарко и Госпођо, сакриј ме и 
сачувај ме, да ме лукави враг не извргне руглу. Свебеспрекорна, Ти 
си пристаниште, помоћ и заступница моја, и ја не знам друго 
уточиште осим Тебе. 

Са многим сузама преклињем Те, Владатељко, да ме 
најслађи Син Твој и Творац мој, не осуди на посечење због 
мноштва грехова које починих. Молим Те, заузми се за мене да бих 
и ја могао ући у обиталиште светих, где нема ни суза, ни туге, ни 
смрти, ни муке, ни тескобе, него је непрекидна радост, уживање 
праведних, бесконачни живот, утеха, радовање, слава и светлост. 
Напуни уста моја сладошћу благодати Твоје; побуди језик мој да 
радосне душе и пламеним срцем славословим Тебе; дај ми силу да 



 

произнесем онај анђелски славопој, који Теби, Матеродевствена, 
изговори Гаврил Архистратиг. 

Удостој, Дјево, смиреног слугу Твог да се избави од страсти 
и сваког греха; развеј мисли које неретко у ум мој долазе од 
ђавола, и које он шаље зато, да душу моју сурва у преисподњу. 
Избави ме, Свесвета, од мрежа његових. Даруј ми, Дјево, страх 
Божији и љубав, настројење богоугодно и живот беспрекоран, 
љубав ка Господу и ближњима, трпљење, смирење, уздржање и 
пост, очиститељне скрушене сузе, помишљање на вечне муке и 
одвраћање од рђавих дела која сам грешни починио. 

Теби је, Матеродевствена, познато да нема у мени наде на 
спасење, јер сам по својој вољи оскврнавио и огрубео душу и тело. 
Од младости своје ја бедни постадох нечист, бескористан и 
разбијен сасуд, у свему сам следовао Велијару, и у помислима, и у 
делима неприличним, и све до сада тежи да ми обузме вољу. 
Тешко мени бедноме! Свелукави ми свакодневно спрема замке. Не 
могу да подносим злобне помисли, јер сам стекао лошу навику 
према греху, и тек понекад имам жељу да се отргнем; од свег срца 
свог, ја бедни, дајем страшну заклетву и обећање Сину и Богу 
Твоме, говорећи: „Опрости ми, Владико, грехе моје; од сада 
престајем грешити пред Тобом". О, велико је Твоје дуготрпљење 
Христе, животодавче! Како само подноси ово благоутробни Син 
Твој, Владичице, гледајући моје пренебрегавање, 
клетвонарушавање и лажљивост, којој нема мере у мени окајаном! 
Тешко мени! Какво је у мени неплашење, какав немар! Дајем 
обећање и истог часа се предајем горем, ја мрски и лажљиви. Као 
пас који се прејео, па се враћа на своју бљувотину, тако се и ја, 
бедник, враћам назад, и никада не постајем бољи; већ ме, 
напротив, Велијар изнова баца у очајање, о Свесвета. 



 

Стога, помози ми, Свепречиста Владичице, не допусти да 
постанем својина лукавога, већ ме истргни из руку мрског 
злоковарног врага. 

Учини ме, Дјево, слугом Сина Твога, и достојним сасудом 
Духа Свесветога, који Те је осенио у оно време. Спаси ме, 
Свеопевана, како Ти сама хоћеш и знаш. Дај ми само да прославим 
Тебе, и да свом душом и од свег срца ускликнем Теби: Радуј се, 
песмо Херувима и славопоју Анђела! Радуј се, мире и радости 
људскога рода! Радуј се, рају наслада! Радуј се, дрво живота! Радуј 
се, тврђаво верних, пристаниште злопатника! Радуј се, позивање 
натраг Адама! Радуј се, искупљење Еве! Радуј се, изворе благодати 
и бесмртности! Радуј се, запечаћени сасуде Светога Духа! Радуј се, 
најбожанственији храме! Радуј се, престоле Господњи! Радуј се, 
Непорочна, јер си размрскала главу змије, и бацила је свезану у 
бездан! Радуј се, прибежиште уморних! Радуј се, откупе од клетве, 
о, Беспрекорна Дјево, јер си у Рођеном од Тебе јавила радост 
свету! Радуј се, Мајко Христа, Сина Бога живога, коме приличи 
слава, част и поклоњење и песмословље, сада, свагда и посвуда! 
Амин у векове. 

 

 

Молитва десета 

 

Дјево, Владичице, Богородице, која си у телу родила Бога 
Реч, знам да сам недостојан гледати на Твоју икону, јер су тело и 
душа Твоји чисти, и Ти с правом треба да се гнушаш мене, 
непорочна Приснодјево. Али, пошто је Тобом рођени Бог, ради 
тога постао човек, да призове грешнике на покајање, то прими моју 
исповест о мноштву тешких сагрешења, и умоли Сина Твог и Бога, 



 

да милост Своју укаже бедној и злонаравној души мојој, јер 
мноштво безакоња мојих смета ми да подигнем к Њему поглед, и 
да сам молим од Њега опроштај. Зато Тебе имам за заступницу и 
молитвеницу. Насладивши се многим даровима од створившег ме 
Бога, ја неблагодарни заборавих све, и уподобих се бесловесним 
животињама. Убог сам у врлинама, а богат страстима, препун сам 
стида и лишен смелости, осуђен сам од Бога. 

Мене оплакују Анђели, подсмевају ми се ђаволи, 
изобличава ме савест, срамоте ме моји сопствени поступци; пре 
смрти ја сам мртвац, пре Суда осуђен сам од себе, пре бесконачног 
мучења сам себе мучим очајањем. 

Стога и прибегавам к брзој помоћи Твојој, Владичице 
Богородице! Велики дужник сам ја, који блудно расточих наслеђе 
своје, одајући се блуду горе од Манасије, поставши тврда срца горе 
од богаташа, роб стомакоугађања, обиталиште лукавих помисли, 
љубитељ срамних и нечистих речи, страним сваком добром делу. 
Прими смирење моје, Пречиста; сажали се на немоћ моју, 
Свенепорочна! Пред Рођеним од Тебе Ти имаш велику слободу, 
какву нико други нема. Ти све можеш као Мати Божија, и ничег 
немогућег нема за Тебе, само ако ти узажелиш. Не презри сузе и 
ридања моја! Не одбацуј тугу срца мога! Не остављај постиђеном 
наду моју на Тебе! Материнским молитвама Твојим приволи 
милосрђе Сина и Бога Твог, и удостој мене, несрећног и 
недостојног слугу Твог, да добијем првобитну лепоту душевну, да 
збацим са себе ружноћу страсти, да се избавим од греха, да се 
приклоним пред правдом, да са кореном ишчупам сластољубље и 
да се обучем у светињу бестрашћа, да умрем за свет и да оживим 
за врлину. Ти сама буди ми сапутница када путујем, и прати ме 
када пловим. Сама побеђуј бесе који непрестано војују на мене, 
укрепљуј ме када бдим, чувај ме када спавам, утешуј ме када 
плачем, охрабруј ме када сам потиштен, избављај ме увређеног, 



 

ослобађај ме оклеветаног, подижи ме онемоћалог; и помажи ми у 
смртној опасности, свакодневно ме показујући страшна за видљиве 
и невидљиве непријатеље, да би сви они знали да сам ја - слуга 
Твој. 

О, Пресвета Владичице моја, Богородице, услиши ову 
тужну молбу моју, и испуни је по мери уздања мог у наду свих 
крајева земаљских. Угаси жар у телу мом; укроти буру гнева; 
истреби потпуно надменост сујетне младости. Умањи у срцу мом 
зла сањарења, шиљана ноћу злим духом; ослаби свакодневну 
навалу нечистих помисли. Научи језик мој да говори само о 
корисном, а очи моје да виде красоту врлине. Управи ноге моје да 
неспутано иду блаженим путем заповести Божијих; освети руке 
моје, да се достојно уздижу ка Свевишњем. Очисти уста моја, да 
бих смело могао Свевишњег Бога називати Оцем. Отвори упш 
моје, да бих се могао хранити, слађим од меда, речима Светога 
Писма, примајући их мислено и чувствено, и испуњавати их уз 
помоћ Твоју. Дај ми време за покајање и жељу да се променим, 
избави ме од изненадне смрти и избави од осуде савести; и на крају 
дођи к мени при разлучењу смирене душе моје од бедног тела мог; 
умањи тада неподношљиве муке, олакшај неисказану тугу, утеши у 
безнадежном положају, избави од гледања лица ђавола, избави од 
немилосрдног мучења на ваздушним митарствима, одбиј пламене 
мачеве грехова мојих, удостој на страшном Суду да станем с десне 
стране Сина Твог, спаси од бесконачних мука и даруј да наследим 
вечно блаженство. 

Теби, Владичице Богородице, светлости помрачених очију 
мојих, утехо душе моје, надо моја по Богу и спасење моје, 
приносим ову исповест! Прими је благосрдно и очисти ме од сваке 
нечистоте тела и духа, удостојивши ме у овом животу неосуђено се 
причешћивати пречистом Крвљу и Телом Сина и Бога Твог, а у 
будућем животу удостојити се причешћа сладости небеске вечере, 



 

рајских наслада, Царства Божијег где је насеље свих радосних. 
Удостојен тих блага, ја ћу вечито славити Сина и Бога Твог, са 
беспочетним Оцем Његовим и животворним Духом, сада, свагда и 
у векове векова. Амин. 

 

 

Молитва једанаеста 

 

Дјево, Владичице, Богородице, која си натприродно и 
неизрециво родила Јединородно Слово Божије, Творца и 
Владатеља свега видљивог и невидљивог, Једног из Тројице Бога, 
и Бога и човека, Ти си постала обиталиште Божанства, сместиште 
сваке светиње и благодати, у коме је благовољењем Бога и Оца и 
садејством Светога Духа телесно обитавала пуноћа Божанства; Ти 
си све надвисила царским и богоугодним достојанством, и 
превасходиш свако створење; Ти си слава и утеха, и неописиво 
весеље Анђела, царски венац Апостола и Пророка, натприродно 
јунаштво мученика, поборница у подвизима и податељка победа, 
Ти која спремаш за подвижнике венце и награде вечне и узвишене, 
већа од сваке почасти, част и слава преподобних, непогрешива 
путеводитељка и наставница молитвеног тиховања, двер 
откривења и духовних тајни, извор светлости, врата вечног живота, 
непресушна река милосрђа, неисцрпно море дарова и чудеса. 

Тебе преклињем и Тебе молим, састрадална Мајко 
човекољубивог Владике, буди милостива нама смиреним и 
недостојним слугама Твојим, погледај самилосно на униженост и 
смирење наше, исцељуј слабост душа и тела наших, развеј 
видљиве и невидљиве непријатеље. Пред лицем непријатеља 
наших буди за нас недостојне, убојно оружје, јака одбрана и 



 

непобедива поборница, покажи на нама древне и дивне милости 
Твоје; да познаду безаконици да је Син Твој и Бог, једини Цар и 
Владика, а Ти, заиста Богородица, која си родила по телу 
истинитог Бога, и да је Теби могуће све што зажелиш, Владатељко, 
учинити на небу или на земљи, и свакоме који моли даровати оно 
што му је потребно: болеснима здравље, а онима који плове тихо 
море и добру пловидбу. Буди сапутница онима који путују и 
закриљуј их; спасавај заробљенике из тешког ропства; утешавај 
ојађене; олакшај беду и свако друго телесно страдање, и ослобађај 
од душевних недуга и страсти невидљивим заступништвом Твојим, 
да бисмо на крају пута овог временог живота, могли преко Тебе 
добити вечна блага у Царству небеском. 

Правоверне цареве наше који се, Пресвета Владарко, уздају 
у милост и посредовање Твоје, и у свему имају Тебе за заступницу 
и поборницу, укрепи против непријатеља њихових; растури облак 
туге који је покрио душе њихове; избави их из утучености и 
малодушности, и подај им светло и радосно расположење духа, 
подаривши мир и спокојство држави њиховој. 

Молитвама Твојим, Владатељко, спаси посвећену Теби 
паству, сав град и земљу - од глади, земљотреса, поплаве, пожара, 
покоља, најезде туђинаца, међусобних ратова; и сваки праведни 
гнев Божији одврати од нас благовољењем и благодаћу 
Јединородног Сина и Бога Твог, коме приличи свака слава, част и 
поклоњење, са беспочетним Оцем и са вечним и животворним 
Духом Његовим, сада, свагда и кроза све векове. Амин. 

 

 
Свети Јефрем Сирин  



 

 

Молитве Богородици за сваки сат  
 



 

ЧАС ПРВИ: 

Пресвета Владарко Богородице, само си Ти једина чиста душом и 
телом; само си Ти једина надвисила целомудрије и девичанство; 
само си Ти једина постала обитељ свеколике благодати Светога 
Духа!  

Не одбаци мене недостојног, нечистог који душу и тело оскрнави 
сластољубивим животом својим; очисти ум мој од наклоности к 
страстима; обрати к беспрекорним тежњама блудеће и слепе 
помисли моје; буди руководитељка осећања мојих; ослободи ме од 
господареће у мени рђаве и срамне склоности према предрасудама 
и страстима; ослаби грех који ме мори, даруј бодрост и 
разборитост бедном, помраченом уму мом, да бих се ја, избављен 
од греховне таме, удостојио славити Тебе, истиниту Матер 
истините Светлости – Христа Бога нашег, јер Тебе једину с Њим и 
због Њега благосиљају видљива и невидљива створења, сада и 
свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДРУГИ: 

Преклињем Те, Родитељко Незалазне Светлости, почуј шта ћу Ти 
казати: ја бедник тонем у глибу; мноштвом грехова оскрнавих 
земљу, и изгледа ми: земља јеца и са уздахом показује на мене 
неподмитљивом Судији, позивајући сведоке и сунце и небески 
свод са звездама…; бура мисли мојих већ ме потапа у очајање; 
душа моја са трепетом приступа очекујући пресуду. Сва је нада 
моја у Теби Богородице!  

Стида је пуно лице служитеља Твога, иако Ти непрестано молиш 
Рођеног Тобом, да и мени недостојном подари од милости Своје. 
Одреши неодрешиве окове моје; мене оскрнављеног убели сузама 
покајања. Ти која си родила Живот мој - васкрсни мене, 
умртвљеног нехатом; и мене, отуђеног од Анђела, узведи к њима 
Богородице.  



 

Огромно је чудо, ваистину, огромно, како Господ трпи грехове 
моје! Како ме живога јос није свео на дно пакла! Како није послао 
невидљиво оружје, да ме порази…!  

Нема сумње, Владатељко, Ти си ми молитвама Својим даровала 
живот, захтевајући од мене покајање, које Ти сама подај мени, 
слузи Твоме, јер си Ти моје уточиште и заштита. Озари ме 
светлошћу Божанственог лика Твог, да бих Ти ноћу узнео 
славопој. Даруј ми, Господарице, скрушено срце, ридање и сузе! 
Даруј ми потпуно отпуштење грехова, као Жена која је у утроби 
имала оваплоћеног Бога! Нека Те ноћу угледам мисленим видом, 
Пречиста, и тада ћу се обрадовати.  

О, Крепости моја, Надо моја, слатко Видело слузи Твоме! Прими 
ову молитву из оскрнављених уста мојих! Нека ноћ ова буде дан 
спасења слузи Твоме, Богоневесто! Знам да што год Ти пожелиш, 
све можеш пред лицем Рођеног Тобом, коме приличи свака слава 
част и поклоњење кроз све векове. Амин!  

ЧАС ТРЕЋИ: 

Дјево Владичице, Богородице, Ти си у утроби носила Христа Бога, 
Спаситеља нашег, на Тебе полажем сву наду, у Тебе се уздам, јер 
си Ти изнад Светих Бестелесних Сила. Чувај ме Пречиста, својом 
божанском благодаћу; руководи мојим животом, сагласно са 
светом вољом Сина Твог, и Бога нашег. Даруј ми отпуштење 
грехова, и буди ми прибежисте, окриље, заштита и путеводитељка 
у живот вечни. У страшни час смрти не остави ме, Владичице, него 
похитај ми у помоћ и истргни ме из руку демона мучитеља.  

Владичице Богородице, Ти си једина превисоко уздигнута изнад 
целе земље; и ми Те, Богоневјесто, са вером благосиљамо, са 
љубављу величамо, са страхом Ти се клањамо, јер си Ти почаст 
над почастима, висина над висинама.  

Владичице, Ти си ми Богом дарована утеха, божанствено орошење 
унутрашње жеге моје, ново врело у пресахлом извору суза мојих, 



 

лучезарна буктиња помрачене душе моје, богатство у сиротињи, 
сила у слабостима, исцељење неисцељивих рана, прекраћење 
ридања, уништење окова!  

Чуј молитвене уздахе моје, сажали се на плач мој, и дирнута 
сузама мојим, снисходљиво прими молбу моју, и покази на мени 
милосрдје као Мати Човекољубивог Бога. Испуни неутовљиву 
жељу моју, ослободи ме силовите страсти која убија душу моју, и 
придружи ме к Себи у земљи живих, у наручје праведних.  

Преклињем Те општа радости свих, општа заштитнице свих, 
удостој ме обрадовати се неизрецивом радошћу Тобом рођеног 
Цара и Бога, у неисказаним дворима Његовим, у непрекратној 
наслади, у безграничном царству Његовом.  

Владичице моја, прибежисте моје, животе, оружје, похвало, 
узданице и сило, дај ми да се наслађујем непостижним дарима 
Сина Твог!  

Све ово ја молим од Тебе, јер Ти као мати Свевишњега имаш, 
одговарајућу, жељи Твојој, силу. Зато се надам да цу добити ово 
што очекујем од Тебе, Богоневјесто, пошто си родила наду свих - 
Господа нашега Исуса Христа, коме приличи свака слава, част, 
поклоњење, са беспочетним Оцем Његовим, са благим и 
животворним Духом, сада, свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ЧЕТВРТИ: 

Дјево Владичице Богородице, знам да сам недостојан гледати на 
Твоју икону, јер су тело и душа Твоја чисти, и Ти с правом требаш 
да се гнушаш мене. Али, пошто је Тобом рођени Бог ради тога 
постао Човек да позове грешнике на покајање, то прими моју 
исповест о мноштву тешких сагрешења, и умоли сина Твог и Бога, 
да милост Своју укаже бедној души мојој.  

Велико мноштво безакоња смета ми да подигнем к Њему поглед и 
да сам молим од Њега опроштај. Насладивши се многим даровима 



 

од створившег ме Бога, ја неблагодарни заборавих све. Убог сам у 
врлинама а богат сам у страстима; препун сам стида и осуђен од 
Бога. Мене оплакују Анђели подсмевају ми се ђаволи, изобличава 
ме савест, срамоте ме моји сопствени поступци; пре смрти ја сам 
мртвац, пре суда осуђен сам од себе, пре бесконачног мучења ја се 
мучим очајањем.  
   

Стога и прибегавам брзој помоћи Твојој, Владичице Богородице! 
Сагни ме к смирењу моме, Пречиста; сажали се на немоћ моју, 
Беспрекорна! Пред Рођеним од Тебе Ти имаш велику слободу, 
какву нико други нема. Ти све можес као Мати Божија, и ништа 
немогуће нема за Тебе, само ако Ти узажелиш. Не презри сузе и 
ридања моја! Не одбацуј тугу срца мога! Не остављај празном наду 
моју на Тебе! Молитвама Твојим приволи милосрђе Сина и Бога 
Твог и удостој мене, несрећног и недостојног слугу Твог, да 
добијем првобитну лепоту душевну, да збацим са себе ружноћу 
страсти, да се избавим од греха, да се приклоним пред правдом, и 
да са кореном ишчупам сластољубље и да се обучем у светињу 
бестрашћа, да умрем за свет и да оживим за врлину.  

Буди ми сапутница када путујем, и прати ме када пловим; 
укрепљуј ме када бдим, чувај ме када спавам; утешуј ме када 
плачем, охрабруј ме када сам потиштен, избављај ме увређеног, 
ослобађај ме оклеветаног, подижи ме онемоћалог; побеђуј бесе 
који војују на мене и помажи ми у смртној опасности, свакодневно 
ме показујући страшна за видљиве и невидљиве непријатеље, да би 
сви они знали да сам ја - слуга Твој, Богомати, која си родила Бога 
и Цара свих, коме приличи част и поклоњење кроз све векове. 
Амин!  

ЧАС ПЕТИ: 

Дјево Владатељко, Мајко Господа мог Исуса Христа, знам ја да 
сам нечист, оскрнављен, недостојан, јер безакоња моја 
превазиђоше меру, постадоше неизбројнија од песка морскога. К 



 

Теби прибегавам приносећи покајање и исповедајући грехове 
своје.  

Опрости ми, Владичице; помилуј ме Ти која све човекољубиво 
милујеш; не одвраћај лица Свога од мене, да ја ништавни не бих 
био одбачен од Тебе! Нека се не обрадују томе непријатељи моји. 
Подстакни мисао моју на покајање и руководи ме путу спасења. 
Ступивши на њега нека Тебе имам за сапутницу, да бих се уз Твоју 
помоћ спасао.  

Владарко, Мајко човекољубивог Бога, смири срце моје и испуни га 
скрушеношћу; даруј сузе очима мојим и просветли их светлошћу 
молитава Твојих. Окропи ме и очисти исопом милосрђа Твога; по 
благодати Твојој оми ме сузама Твојим.  

О, Мајко Господа мог Исуса Христа, прими смирену исповест и 
молбу моју; остатак живота мог сачувај у покајању; у време исхода 
душе моје из тела милостиво погледај на мене, ослободи ме од 
бездушних мучитеља, буди ми заштитница и уништи обвезницу 
грехова мојих.  

Приведи ме спасеног к престолу Сина Твога и беспочетног Оца 
Његовог и Свесветог Духа, лучезарне и једнодушне Тројице, којој 
приличи свака част и поклоњење вавијек и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ШЕСТИ: 

Дјево Владичице, Пресвета Богородице, свеславна Госпођо моја, 
Ти си узвишенија од неба, чистија од сунчане светлости, 
пречаснија од херувима, славнија од небеских војски; Ти си 
похвала Апостола, проповед мученика, радост преподобника, 
сијање подвижника, златна кадионица, светозарни светионик, 
истински кивот, божанствени закон, несагорива купина, 
процветала палица Аронова! Ти си стварно постала палица, а Син 
Твој Христос, Бог и Творац мој, јесте истинити Цвет.  
   



 

Ти си по телу родила Бога Реч, и пре рођења и по рођењу остала си 
Дјева. Тобом смо се ми помирили с Богом Оцем кроз Христа, Сина 
Твога. Ти си помоћница грешницима и беспомоћнима, утеха свету, 
застита сирочади, откуп из ропства, потпора монахујућима, нада 
мирјанима. Ти си трпљење, заштита и заклон удовицама, похвала 
радост и венац девојкама. Славна Владарко и Госпођо, сакриј ме и 
сачувај ме, да ме лукави враг не извргне руглу.  

Свебеспрекорна, Ти си помоћ моја, и ја не знам друго уточисте 
осим Тебе. Са сузама Те преклињем, Владатељко, да ме Син Твој и 
Творац мој не осуди на вечне муке због мноштва грехова које 
починих. Молим Те, заузми се за мене да бих и ја могао ући у 
обитавалиште светих, гдје нема ни суза, ни туге, ни смрти, ни 
муке, него је непрекидна радост, уживање праведних, бесконачни 
зивот, утеха и слава. Испуни уста моја благодаћу Твојом; побуди 
језик мој да са радосном душом и пламеним срцем славослови 
Тебе; дај ми силу да произнесем онај ангелски славопој, који Теби 
изговори Гаврил Архистратиг. Удостој, Дјево, смиреног слугу Твог 
да се избави од страсти и грехова; развеј мисли које долазе од 
ђавола и које он саље зато, да душу моју сурвају у преисподњу. 
Даруј ми, Дјево, страх Божији и љубав; даруј ми живот 
беспрекоран, љубав ка Господу и ближњима, трпљење , смирење, 
уздржање и пост, скрушене сузе, помишљање на вечне муке и 
одвраћање од рђавих дела, да бих се удостојио ући у дворе Сина 
Твог и Бога, и тамо са свима светима славио величанствено име 
Пресвете Тројице кроз све векове. Амин!  

ЧАС СЕДМИ: 

Дјево Владичице Богородице, опште спасење рода хришћанскога! 
Као Мајка, Ти се непрестано стараш о нама; жалостива, ти нас 
окружујеш Својим доброчинствима, спасавајући, чувајући, 
избављајући, од опасности, штитећи од искушења, ослобађајући од 
грехова. Ми Ти благодаримо за то, не тајећи Твоја доброчинства 
опевамо чудна дела Твоја, прослављамо самилост, величамо 
промишљање, славословимо посредовање, и опомињући од каквих 
си нас опасности избавила Својим заузимањем, ми Ти приносимо 



 

захвалну песму, мада и недостојни великих доброчинстава Твојих. 
Јер шта мозе бити достојно њих? Ипак Те преклињемо: сажали се 
на служитеље Твоје и принеси за нас молбу Рођеном од Тебе Богу 
насем, да нас Он избави од вечне муке.  

Ти видиш, Свесвета Владичице Богородице, каквим нас бедама 
опкољује лукави демон. Он нам нашаптава жељу одавати се 
страстима. Због чега Ти одвраћас лице Своје?  

Покидај замке лукавога, истреби непријатеље наше, заузимањем 
Својим заустави гнев Божији. Доброчинством Својим додај и то на 
молбу нашу, и ми ћемо прославити свесвето име Сина Твога и Бога 
нашег заједно са беспочетним Оцем Његовим и животворним 
Духом, сада, свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ОСМИ: 

Владатељко, Ти си ми Богом дарована утеха, божанствено 
орошење унутрашње жеге моје, ново врело у пресахнулом извору 
суза мојих за очишћење безакоња мојих, лучезарна буктиња 
помрачене душе моје, руководство на путу мом, покривање наготе 
моје, заустављање јецања мојих, олакшање невоља, уништење 
окова.  
   

Чуј молбе моје, и дирнута плачем мојим сажали се на мене. 
Предусретљиво прими молитву моју, испуни неутољиву жељу 
моју, ослободи ме од силовите стасти која дан и ноћ војује против 
мене и убија душу моју; избави ме од стрела Велијара и од 
непријатеља видљивих и невидљивих; заузимањем Твојим удостој 
ме уврстити се међу преподобне и праведне, и приброј ме к 
слугама и саслужитељима Твојим у небеском обитавалишту, у 
земљи живих.  

Преклињем Те, општа заштито свих, општа радости свих, удостој 
ме обрадовати се неизразивом радошћу Сина Твог и Цара у 
безграничном царсту Његовом. Даруј ми да удјем у дворе Његове и 



 

тамо прославим Онога коме приличи свака част и поклоњење, 
сада, свагда и кроз све векове векова. Амин!  

ЧАС ДЕВЕТИ: 

Дјево Владичице Богородице, Мајко Христа Бога нашег, буди 
сапутница онима који путују и закриљуј их; спасавај заробљенике 
из тешког ропства; утешуј ојађене; олакшавај свако телесно 
страдање, и ослобађај од душевних недуга и страсти невидљивим 
молитвама Твојим, да бисмо, завршивши пут овога временског 
живота, могли преко Тебе добити вечна блага у царству небеском.  

Праведне цареве насе који се, Пресвета Владарко, уздају у Твоју 
милост и посредовање, укрепи против непријатеља њихових, 
растури облак туге који је прекрио душе њихове; избави их од 
утучености и малодушности, и подај им светло и радосно 
расположење духа, подаривши мир и спокојство држави њиховој.  

Молитвама Твојим, Владатељко, спаси посвећену Теби паству, сав 
град и земљу - од глади, земљотреса, поплаве, пожара, покоља, 
најезде туђина, међусобних ратова; и праведни гнев Божији 
одврати од нас благовољењем и благодаћу Јединородног Сина и 
Бога Твог, коме прилици свака слава, цаст и поклоњење, са 
беспоцетним Оцем Његовим и са Пресветим и животворним 
Духом, сада, свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДЕСЕТИ: 

Дјево, Владарко, Благодатна Богородитељко, преблагословена, 
Богоблагодатна, сместиште Божанства; Јединороднога Сина 
Бесмртнога и невидљивога Оца, приклони мени ухо Твоје и почуј 
реци које изговарају погана и нечиста уста моја!  

Са скрушеним срцем и смиреним мислима прибегавам ја к 
милосрђу Твом. Не остављај у презрењу мене кукавнога, не 
допуштај да пропаднем ја, недостојни слуга Твој; исцели бедну 



 

душу моју, обузету лукавим страстима; враг ју је сатро, срушивши 
је гресима сластољубља...  

Горко ми је и стидно, и ја не смем да у човекољубивог Бога мог 
иштем опроштај за мноштво грехова мојих и исцељење 
неизлечивих рана мојих. Оскрнавих храм телесни, непристојним 
жељама оскрнавих га, и недопустивим поступцима увредих сва 
чувства моја. Зато се не усуђујем подигнути к Њему руке, укаљане 
рђавим делима.  

И на молитву отворио сам ја уста, опогањена отпадањем и 
клеветањем ближњега. С тога ја кукавни и заблудели бацам себе у 
прашину пред милосрђем Твојим. Нема ми друге наде, нема ми 
другог прибежиста осим Тебе, једина утехо моја, радости душе 
моје, избављење од туге, откупљење из ропства, обожење смртних, 
препороде палих, обновљење душе моје и тела, лучезарни 
светиониче помрачене душе моје, покривање наготе моје, прекиде 
ридања мојих, промено судбине моје.  
У Тебе је сва нада; не лишавај нас Твога посредовања, него помагај 
и закриљуј нас! Молбе Твоје пријатне су Сину Твоме, јер Онај који 
је благоизволио узети на Себе обличје слуге, изобилује милошћу 
Својом према Теби која си Му послужила родивши Га на 
неисказан начин. Он се радује посредовањима Твојим, и 
сматрајући славу твоју за Своју сопствену, Он им радо излази у 
сусрет.  

Пресвета Богородице, не остави у презрењу мене јадног, и ружноћа 
поступака мојих нека не послужи обуставаљању милости Твоје. 
Помоћ јачу од Твоје не видим нигде, и крив за многа сагрешења ја 
с покајањем прибегавам Теби, брзој помоћници у невољама, и из 
дубине срца вапијем: смилуј се на мене лењог и немарног, прими 
ништавну молбу моју и молитвама Твојим орасположи према мени 
Сина Твог и Бога, и удостој удела у небеском царству мене који 
славословим Једнога у Тројици Бога, сада, свагда и кроза све 
векове. Амин!  

ЧАС ЈЕДАНАЕСТИ: 



 

Ти знас, Владичице, да у мене нема наде на спасење, јер 
добровољно упропастих ја душу и тело своје, од ране младости 
постадох некористан и непогодан сасуд; у свему бедан ја следовах 
Велијару; и у помислима, и у поступцима својим; и он ми све до 
сада притискује вољу, свакодневно ми плете замке...  

Стекао сам навику на грех, и само с времена на време долази ми 
мисао да се тргнем... Од свег срца дајем страшну заклетву Сину и 
Богу Твом, вапијући: Одсада престајем грешити пред Тобом!  

Велика је дуготрпељивост Твоја, Христе Животодавче!  

О, Владичице, како само трпи Син Твој, гледајући моја стална 
клетвонарушења и лаж, којима нема мере у мени бедном! Какво је 
у мени неплашење, каква немарност! Тек што дам обећање, а ја се 
већ одричем од њега; ка горем и већем греху тежим, и никако да 
дођем к себи...  

Стога, помози ми, Пречиста Владичице, не допусти да постанем 
својина лукавога. Учини ме слугом Сина Твога и достојним 
сасудом Духа Светога! Спаси ме, Свеопевана, како Ти сама хоћес и 
знаш. Дај ми само да прославим Тебе, и да свом душом и од свег 
срца ускликнем Теби: Радуј се песмо херувима и славопоју ангела! 
Радуј се, мире и радости људи! Радуј се, рају наслада! Радуј се, 
дрво живота! Радуј се, тврђаво верних, пристаниште злопатника! 
Радуј се, позивање натраг Адама! Радуј се, искупљење Еве! Радуј 
се, изворе благодати и бесмрћа! Радуј се, запечаћени сасуде 
Светога Духа! Радуј се, најбожанственији храме! Радуј се, престоле 
Господњи! Радуј се, Беспрекорна! Ти си размрскала главу змије! 
Радуј се, прибежисте измучених радом! Радуј се, откупе од клетве! 
Радуј се, јер си у рођеном од Тебе јавила радост свету! Радуј се, 
Мајко Христа, Сина Бога живога, коме приличи слава, част и 
поклоњење, сада, свагда и кроза све векове. Амин!  

ЧАС ДВАНАЕСТИ: 



 

Род људски, Богородице, у Теби је стекао Заступницу пред 
рођеним од Тебе Богом, зависи од Твога посредовања и има 
заштиту у Теби, јер Ти имас слободу према Сину. С тога и ја с 
пламеним срцем прибегавам Теби и не усуђујем се приступити 
Сину Твоме, ја молим Тебе за спасење; спаси ме Твојим 
посредовањем...  
   

Услиши слугу Твога, који сву наду своју, после Бога полаже, на 
Тебе, и помилуј служитеља Твога, Мајко човекољубивог и 
милосрдног Бога! Избави ме од осуђене савести, угаси жар 
сластољубља и расплети у мени љубав ка Сину Твом и Богу; 
огради моја чувства од непристојних жеља. Преклињем Те: нека 
ми буде дат рок за покајање, нека смрт не порази мене нероднога, 
да не бих као онај који не доноси рода био предан огњу. Запали 
угашени светионик душе моје, растерај мрак невоља мојих, одагнај 
маглу страси молитвама Твојим. Дај ми светлост покајања; упути 
ме к скрушености; удостој ме да све дане живота свога угађам 
човекољупцу Богу!  

Док се налазим у овом животу, Владичице, Ти ме закриљуј и 
штити; када пловим - плови са мном, када странствујем - прати ме 
у лутањима, када спавам - крили ме, и све путеве моје чини 
лакима. А када душа моја буде излазила из тела, Ти дођи мени, 
Владичице, утишај моју патњу, олакшај моја страдања, а бедној 
души мојој покажи пут у вечна насеља...  

Нека ме не сретну мрачне силе и не одвуку на дно пакла! Нека 
угледам Судију милостивим! Нека се Тобом, Богоневјесто, 
избавим од вечнога пламена, наслађујем рајском утехом у Тројици 
и добијем царство небеско!  

Штићен Тобом, узвеличаћу и прославићу Тебе, јер си ти постала 
заштита рода људског. Сви народи називају Те блаженом, Дјево 
Владичице Богородице, надо свих хришћана. Од мене смиреног 
слуге Твог, отеруј: мрзовољу, заборавност, незнање, нерад, сујету, 
прељубочинство, блуд, стомакоугађање, све рђаве помисли срца 



 

мог кукавног и помраченог ума мог. Ослободи ме од свих лудих 
тежњи мојих, јер сам немоћан, и Ти си славнија од свих смртних, 
као Мајка Христа Бога нашег, коме приличи свака част и 
поклоњење кроз све векове. Амин!  

ЧАС ТРИНАЕСТИ: 

Пресвета Владичице Богородице, Ти си радост потлачених, 
заступница онима којима је неправда учињена, помоћ 
беспомоћних, сила слабих, штап слепих, спасоносни вођ 
заблуделих, слепи ковчег којим смо спашени од греховног потопа, 
несагорива купина коју виде Боговидац Мојсије; златна кадионица 
из које Бог Реч, запаливши тело, испуни васељену миомиром; 
Богонаписана таблица; седмосвећни свећњак, чије светлење 
превазиђе сијање сунца; света књига коју сагради духовни 
Велесил; суд који смести у себи ману, запечаћени извор, чије чисте 
воде напајају васељену; процветали жезал Аронов, росоносно рудо 
Гедеоново; Богом написана књига, због које је обвезница Адамова 
поцепана, гора Божија, на којој изволи наставати Господ; свети 
корен Јесејев; град Божији о коме казују славне ствари; прекрасна 
по природи, недоступна прекорима; сместиште васцеле суштине 
Божанства, дар скупоценији од сваке драгоцености, украс, 
драгоценији од свих красота; Језекиљова врата која гледају на 
исток (Језек. 40,6); усијане клеште које виде Исаија ( Иса. 6,6); 
несецива гора Давидова; гора покривена врлинама(Авак. 3,3); 
преукрашено обиталиште Божијег снисхођења; измирење света; 
пресвети рај, наслеђен у Едему; живописно дрво, миомирисна 
ружа, неувенљиви цвет, прибегли крин; слика девичанства; 
боготкана порфира; најјасније испуњење сваког пророштва; 
неућутна уста Апостола; поузданост непобедивих победоносаца, 
оснажење царева, похвала свештеника, опроштај сагрешења, 
умилостивљење праведнога Судије, обновљење душе моје и тела; 
спасење моје, утеха моја, живот мој, видело моје, уздање моје, 
опорављење моје, прибежисте моје; заклон, снага, весеље, сласт, 
тврђава, ограда, оружје, заштита, слава, тишина, мир, славопој, 
радост, благослов, котва, изобиље, роса, светиња, избављење од 
туге, просвећење и освећење душе моје, окуп грехова мојих, 



 

одмарање моје у Богу; уздржање, беспрекорност, јунаштво, 
здравоумље, слобода, пристаниште, ризница, висина, крепост, 
лепота, разборитост, вечни добитак, учвршћење у покајању, моје 
неуспављиво заступништво пред Богом!...  

Ти видиш веру моју и усхићену љубав моју, и, пошто си 
састрадална и моћна, као Мати милосрдног Бога прими свејадну 
душу моју. Заузимањем Својим удостој ме бити с десне стране 
Сина Твога и Бога и боравити са изабранима и светима Његовим.  

Не лиши ме заступништва Твога, јер за дужника Свог имаш Онога 
Који је рекао: Поштуј оца и матер (Мт.19,19). Ја се ослањам на 
Тебе, јер си стварно по телу родила истинитога Бога, коме приличи 
свака слава, част и поклоњење, са беспочетним Оцем Његовим, 
пресветим и благим и животворним Духом, сада, свагда и кроз све 
векове. Амин!  

ЧАС ЧЕТРНАЕСТИ: 

Мајко Божија, Ти си изнад сваког разумевања! О, Дјево, Ти си 
превазишла свако девичанство, јер си до рођења Оваплоћенога Ти 
била девојка висе од свих девојака, а таква си и остала у самом 
рођењу и после рођења!  

О, Дјево, природа људска, која је некада одступила од Бога, преко 
Тебе се по закону неизразног човекољубља сјединила са природом 
Божанства тако, да Ипостас није претрпела ни сливање ни 
промену!  
О, Дјево, ми који после помирења, завишћу лукавога, не 
испуњујемо своју дужност, преко Тебе налазимо милостивим 
према нама Сина Твог и Бога. Тебе, Владатељко молим, Тебе 
преклињем, милосрдна и човекољубива Мати милосрдног и 
човекољубивог Бога: заштити ме и у овај час, јер ми је потребна 
заштита Твоја. Ја сам обиталиште свих убитачних по душу 
страсти. Мене мучи страх од неизбројног мноштва грехова мојих. 
Које од чула својих не оскрнави ја бедник? Каквим све сујетним 
помислима не упропашћавам ја душу своју? Чиме све ум мој није 



 

био плењен? Страсни, слаби, неваљали ум мој, поступајући заједно 
са виновником зла, облачи у слике и придаје извесну стварност 
ономе што никад у самој ствари није видео ни чуо.  

Не одбаци, Владарко, понижену молбу моју, буди ми избавитељка, 
да бих, спасен благодаћу Твојом, прослављао Тебе и славословио 
Свеблагу Тројицу кроз све векове. Амин!  

ЧАС ПЕТНАЕСТИ: 

Владичице, Мајко, благог, свеблагог и преблагог Бога, погледај 
милостиво на молитве непотребног слуге Твога и поступи са мном 
по неисказаном милосрђу Твом, не узимајући у обзир грехове моје, 
учињене речју или делом, вољно или невољно, свесно или 
несвесно. Обнови ме целог, начинивши ме храмом свесветог и 
животворног Духа, који је сила Вишњега који осени пречисту 
утробу Твоју, и обитава у њој.  

Ти си помоћница измучених радом, заступница бедних, 
спаситељка мучених, пристаниште оних у бурама заштитница 
невољних. Даруј слузи Твоме скрушеност срца, спокојство мисли, 
здравоумност ума, бодрост душе, смиреност у размишљању, 
побожно расположење духа, нарав благоразумну, а и мир какав 
Господ наш дарова ученицима Својим.  

Нека мољење моје стигне до светог храма Твог, и нека се уздигне у 
обитавалиште славе Твоје. Нека из очију мојих потекну извори 
суза и Ти ме умијес мојим сопственим сузама, очишћујући ме 
њима од страсти.  

Избриши обвезницу грехова мојих; растури облак туге моје, маглу 
и смућеност мисли; уклони од мене узбурканост страсти; сачувај 
ме у тишини ничим помућеној; обрадуј ме неизразивом утехом и 
непрекидним ликовањем, да бих ја, идући правим путем заповести 
Сина Твог, без укора савести могао проћи поприште живота.  



 

Даруј мени, који Ти се сада молим, чисту молитву, да бих се дан и 
ноћ спокојним умом и незаблудњивим размишљањем поучио 
рецима Божанскога Писма, и исповедајући их певао и у радости 
срца приносио молитву у славу и част Сина Твог и Господа нашег 
Исуса Христа, коме приличи свака слава, част и поклоњење, сада и 
свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ШЕСНАЕСТИ: 

Милостива Мати човекољубивог и милостивог Бога, услиши ме са 
висине славе Твоје, удостој речи моје слуха Твог, чуј вапај мој који 
долази из дубине душе, и не одбаци тужно мољење моје. Ти, која 
ми посредовањем Својим дарујеш живот, дозволи ми да отворим 
уста своја, да бих могао објавити величину Твоју пре смрти моје. 
Сагреших ја, Свебеспрекорна, сагреших, и знам безакоња своја и 
грех је мој једнако преда мном. Снисходљиво се одазови на 
последњу молбу моју и на исповест слуге Твога; даруј ми потоке 
тужних суза и помоћу њих очисти муљ грехова мојих; у 
окамењеном срцу мом настани свети страх Сина Твог и Бога; 
продри у унутрашњост моју, да се очистим сузама, и обновиће се у 
мени спасоносни дух.  

Мислену светлост запали у помраченом уму мом да бих ја у 
тишини и чистоти те светлости узнео жртву, коју заповеда Син 
Твој и Бог мој, Који је дошао да грешнике а не праведнике призове 
покајању, и Који ће, на заузимање Твоје, примити и мене 
недостојног.  

Владичице, одувек је било много сагрешивших; у сва времена је 
било много оних који нису држали заповести Сина Твога, али нема 
ни једнога који би количином безакоња превазишао мене. Цели 
Стари и Нови Завет слави врлине праведника; али унутрашњи суд 
савести моје показује ми, да моји греси и безакоња превршују све 
од памтивека.  

Адам је добио заповест и закон, али их није одржао. Но он, 
Пречиста, још није био сазнао путем опита другога, пад и осуду. А 



 

ја несрећник шта могу рећи у своје оправдање? Неуздржљив и 
самовољан, ја сам тежио да постанем рђав; зато ми нема извињења; 
ја сам несрећнији од свих несрећних Адамових потомака, 
несрећнији од Содомљана, огњем прогутаних.  

Исто тако знам да сам несрећнији од свих несрећника и грешнији 
од свих грешника Новога Завета; крстивши се ја се оскрнављујем; 
почаствован примањем благодати, ја се облачим у срамоту грехова 
и уништавам благодат добијену при крштењу.  

Да ли ће достати у мени мисли и речи, времена и способности за 
очишћење грехова мојих, који су велики као море? Шта це бити са 
мном? Каквим путем да идем? Небески пут је недоступан, 
земаљски је тесан, подземни страшан, морски преграђен. Налазим 
се у неописивој тешкоћи; неизбежна опасност прети ми одасвуд; 
мисао и реч пресушују.  

Моћна Мајко Свемогућег и Живог Бога, пружи руку помоћи мени 
лишеном помоћи, и подигни душу моју рекавши јој: "Ја сам твоје 
спасење!" Услиши молбу моју и извади ме из паучине невоља, и ја 
ћу славити Тебе, Преблагословену Матер Христа Бога нашег, коме 
приличи част и поклоњење кроз све векове. Амин!  

ЧАС СЕДАМНАЕСТИ: 

Дјево Владатељко, Богородице, родивши Творца и Владатеља 
свега видљивог и невидљивог, једног из Тројице, Бога и човека, Ти 
си постала обиталиште Божанства, сместиште светиње и 
благодати, у коме је благовољењем Бога Оца и садејством Светога 
Духа телесно обитавала пуноћа Божанстава; Ти имаш преимућство 
пред сваким створењем; Ти си слава и утеха и весеље анђела, 
царски венац Апостола и пророка, надприродно јунаштво 
мученика, част и слава преподобних, поборница у подвизима и 
податељка победа, непогрешива путеводитељка, наставница 
молитвеног тиховања, двери откривења и духовних тајни, извор 
светлости, врата вечнога живота, непресушна река милосрђа, 
неисцрпно море дарова и чудеса.  



 

Тебе преклињемо, Самилостива Мајко човекољубивога Владатеља, 
буди милостива нама смиреним и недостојним слугама Твојим, 
погледај на смирење наше, развеј видљиве и невидљиве 
непријатеље. Пред лицем непријатеља наших буди за нас 
недостојне убојно оружје, јака одбрана и непобедива поборница, да 
познаду безаконици да је Теби могуће све што зажелиш, 
Владатељко, учинити на небу или на земљи, зато што си Ти заиста 
Богородица, која си родила по телу истинитог Бога, јединог Цара и 
Владатеља свих, коме приличи свака част и поклоњење кроз све 
векове. Амин!  

ЧАС ОСАМНАЕСТИ: 

Дјево Владичице Богородице, са сузним мољењем прибегавам 
Теби сада. Измоли ми у сина Твог и Бога отпуштење ранијих 
грехова мојих; испуни Свебеспрекорна, мољење моје, и покажи ми 
начин на који бих ја могао остатак живота свога, сличан 
последњим часовима овога залазећег дана, провести у покајању, 
смирености и чистоти.  

Преблагословена Владичице, не одбацуј смирено мољење моје, 
него и у овом животу и при исходу бедне душе моје и на будућем 
страшном и праведном Суду јави се као моја заштитница и 
спаситељка, да бих, озарен лучама Твојим, прослављао Тебе и 
неућутљиво славословио у песмама свеблагу и блажену Тројицу, 
кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДЕВЕТНАЕСТИ: 

Дјево Владарко Богородице, Ти си у утроби носила Христа 
Спаситеља и Бога нашег, на Тебе полажем сву наду, у Тебе се 
уздам, јер си Ти изнад Бестелесних Сила. Штити ме, Пречиста, 
својом божанском благодаћу; руководи животом мојим, сагласно 
са светом вољом Сина Твог и Бога нашег.  

Даруј ми отпуштење грехова и буди ми прибежисте, заклон, 
заштита и путеводитељка у живот вечни. У страшни час смрти не 



 

напусти ме, Владичице, него ми похитај у помоћ и истргни ме из 
руку демона - мучитеља. Ти имаш силу да то извршиш, јер си 
истинита Мати Божија.  

Прими од нас смирених слугу Твојих даре који једино Теби 
доликују Свесвета Владатељко Богомајко, која си изабрана од свих 
нараштаја и која си се показала узвишенија од свих земаљских и 
небеских створења. Преко Тебе познасмо ми Сина Божја; преко 
Тебе се јави усред нас Господ Сила, и удостојисмо се светог Тела и 
Крви Његове...  
   

Блажена си Ти из нараштаја у нараштај, Богоблажена, светија од 
херувима и славнија од серафима! И сада, Свесвета, не престај 
молити за нас, недостојне слуге Твоје, да би смо се могли избавити 
од замке нечастивога и избегнути крајње и безизлазне тешкоће.  

Молитвама својим сачувај нас неосуђене, да бисмо, спасени 
Твојим заузимањем и Твојом помоћу узносили хвалу 
благодарности и поклоњења Једноме у Тројици Богу и Створитељу 
свих, сада и свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДВАДЕСЕТИ: 

Пресвета Владичице Богородице, Ти си благодатна 
Богородитељка, преблагословена, Богоблагодатна Богомајка, 
сместиште Божанства; огњенолики престо Јединородног Сина 
бесмртног и невидљивог Оца, Свебеспрекорна, Свепречиста, 
Свехвална, Свеблажена, Свенеприкосновена, Свечесна, 
Свеуважена, Свеблагословена, Свежељна Дјева душом, умом и 
телом; трон Цара који седи на херувимима; небесна врата, којима 
ми узлазимо на небо; Богоневјеста преко које нам додје помирење 
са Богом; несхватљиво чудо, необјашњива вест, обелодањење 
сакривене тајне Божије, неодољиво посредништво, моћна заштита, 
живоносни извор, неисцрпно море божанских дарова, висина која 
надвисује Небеске Силе; дубина тајних мисли недоступна 
испитивању, после Тројице општа свих Владатељка, после 



 

Утешитеља општа свих Утешитељка, после Посредника опста свих 
Посредница за сав свет; колесница мисленог Сунца-истините 
Светлости која обасјава свакога човека који долази на свет (Јн.1,9); 
носитељка Онога који речју носи све; одећа Онога који се облаци у 
светлост као хаљину; мост васељене који нас изводи ка надсвесном 
небу; неупоредиво виша и славнија од херувима и серафима; украс 
анђела, спасење људи; Мајка и слушкиња Незалазне Звезде; зрак 
истинитог Дана; бездан необјашњивог човекољубља Божијег; 
чврст ослонац праве вере; истинита лоза виноградна која је родила 
плод живота; муња која обасјава душе; сигурност оних који бораве 
на висини; плодна маслина која радује верне; препород палих, 
подстрек лењих, крепост оних који бдију, једномислије Цркава, 
непобедивост војски, благоустројство градова, мир васељене, 
чврстина подвижника, храброст мученика; облак који рони 
небеску росу!  

Нема мени помоћи и заштите осим Тебе, свемилостива Мати 
Божија. На Тебе се надам, даруј ми оно сто желим. Тобом се 
хвалим. Због мноштва безакоња мојих немој одвратити лице своје 
од мене недостојног слуге Твог. У Тебе је моћ, јер си на неисказан 
начин родила Једног из Тројице.  

Ти имаш чиме убедити и чиме умилостивити! Имаш руке на 
којима си носила Њега; имаш дојке на којима си дојила Њега као 
детенце. Томе што је од Тебе, присаједини и оно што је од Њега: 
крст, крв, и ране којима смо спасени и прослављени. Он це свагда 
учинити што је по вољи Теби, која си Му послужила рођењем у 
делу искупљења.  

Ти си испунила свет доброчинствима. Ти отиреш сваку сузу са 
лица земље. Ти си обрадовала небеске и спасла земне. Ти си 
умилостивила Творца, приклонила анђеле, узвисила човечанство. 
Ти си помирила горње и доње. Ти си све променила на боље, све 
преобразила у најсавршеније; У Теби ми имамо нелажни призвук 
васкрсења; надамо се Тобом достићи Царство небесно; У Теби смо 
стекли помоћницу насег спасења; Ти си нам открила прилаз у рај. 
Ти си нам олакшала узлаз на небо; Ти си нас учинила својима Сину 



 

и Богу Твом. Преко Тебе је, Прециста, од Адама до свршетка века 
била, јесте и биће слава и част Апостола, пророка, мученика, 
праведника, и због Тебе се, Благодатна, радује сва твар, тебе ради 
благосиљајући Једнога у Тројици Бога кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДВАДЕСЕТПРВИ: 

Прециста Богородице, заступнице моја, прими молбу недостојног 
слуге Твог. Верујем, Свебеспрекорна, да можес учинити то и 
спасти ме. Надо моја. Владичице, зато сто сам ја најјаднији од свих 
покази на мени најчудесније милости своје. Ти знаш мисли и 
поступке моје. Теби није непозната немоћ моја. Теби поверавам 
душу своју оскрнављену гресима. Ти видис ране моје, Владичице; 
излечи их, изливши на њих капљу самилости своје.  

Твоје молитвено посредовање за душу палу у очајање, 
благонаклоно прима Син Твој и Цар свих, који Те је поставио за 
прибежиште грешницима; Њему приличи свака слава, част и 
поклоњење, са беспочетним Оцем Његовим, са пресветим благим и 
животворним Духом, сада, свагда и кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДВАДЕСЕТДРУГИ: 

Пресвета Владичице Богородице, услиши ову тужну молбу моју и 
испуни је по мери уздања мог у јаду свих крајева земаљских.  

Угаси жар у телу мом; укроти буру гнева; истреби потпуно 
надменост сујетне младости. Умањи у срцу мом зла сањарења, 
сејана ноћу злим духом; ослаби свакодневну навалу нечистих 
помисли. Научи језик мој да говори само о корисном, а оци моје да 
виде красоту врлине. Очисти уста моја, да бих смело могао 
Свевишњег Бога називати Оцем. Отвори уши моје, да бих се могао 
хранити слађим од меда речима Светога Писма и испуњавати их уз 
помоћ Твоју. Дај ми време за покајање и избави ме од изненадне 
смрти.  



 

Дођи к мени при разлучењу смирене душе моје од бедног тела мог; 
умањи тада неподношљиве муке, олакшај неисказану тугу, утеши у 
безнадежном положају, избави од гледања лица ђавола, избави од 
немилосрднх мучења на ваздушним митарствима, одбиј пламене 
мачеве грехова мојих, удостој да на Страшном суду станем с десне 
стране Сина Твог, спаси од бесконачних мука и даруј да наследим 
вечно блаженство.  

Теби, Владичице Богородице, светлости помрачених очију мојих, 
утехо душе моје, надо моја и спасење моје, приносим ову 
исповест! Очисти ме од сваке нечистоте тела и духа, удостојивши 
ме у овоме животу неосуђено се причесћивати пречистом Крвљу и 
Телом Сина и Бога Твог, а у будућем животу удостојити се 
причесца сладости небеске вечере, рајских наслада, царства 
Божијег.  

Удостојен тих блага, ја ћу вечно славити Сина и Бога Твог, са 
беспочетним Оцем Његовим и животворним Духом, сада, свагда и 
кроз све векове. Амин!  

ЧАС ДВАДЕСЕТ ТРЕЋИ: 

Свехвалана Владичице, изворе милосрђа, бездано човекољубља, 
водо жива, Заступнице грешних, истинска лозо виноградна, 
небеско блаженство, опсте прибежисте свију, животе целога света, 
- одан метежном и прељуботворном свету, ја сам безбрижан у 
мислима и поступцима и празно проводим живот свој. Но Ти, 
састрадална Мати Божија, немој се згадити на мене грешног.  

Прими мољење моје које Ти приносим оскрнављеним устима 
својим, и благопријатним молитвама Својим умилостиви Судију 
према мени. Умилости Сина Твог да превиди грехове моје; упути 
на покајање мисли моје; не допусти да постанем својина сатане. 
Молитвеним заузимањем Својим обнови ме и исправи живот мој, 
да бих могао без страха предстати Судији и избећи страшно 
мучење. Учини ме наследником славе, умољавајуци о томе Творца 
мог, коме прилици слава, цаст и поклоњење кроз све векове. Амин!  



 

ЧАС ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТИ: 

Благодарим Ти, Владичице Богородице, и славим Те што си ми 
дала могућност да доживим крај дана, ово ноћно време кад ја 
измољавам Твоје молитве. Опрости ми Свебеспрекорна лењост и 
нехат, и испуни ме ревношћу, да бих могао непрестано приносити 
песмопоје Теби и човекољубивом Сину и Богу Твоме зато што сам 
се ја бедни избављао и избављам се од болести, напасти и невоља 
душевних и телесних.  

Припадајући к Теби, са срчаним заром и усхићењем кличем и 
громко изговарам благодарну песму Теби ја, слуга Твој, кога си 
помиловала Ти, Преблагословена, Мајко Човекољупца Бога: Радуј 
се, Свебеспрекорна, благословена! Радуј се, Дјево, славо људи! 
Радуј се, испуњење свих пророштава! Радуј се, печату завета 
Господња! Радуј се, објашњење Господњих тајни! Радуј се, саборе 
неправедно лишаваних части! Радуј се, уједињење давно 
раздељених! Радуј се, ослонче смирених! Радуј се, обасјање оних у 
мраку! Радуј се, обновљење овешталих! Радуј се, жртво 
умилостивљења за заблуделе! Радуј се, путоказни светиониче 
онима који лутају! Радуј се, пристаниште онима који плове! Радуј 
се, помоћнице у невољама! Радуј се, спасење верних! Радуј се, 
нови божански даре! Радуј се, Владатељко свих земнородних! 
Радуј се, радости и славо анђела! Радуј се, узвишенија од свих 
створења! Радуј се, слушкињо Божија! Радуј се, Благословена на 
вечите векове! Радуј се, Маријо, Невјесто-Мајко! Радуј се, 
прекрасна кћери Давидова! Радуј се, трпезо тајанствених дарова! 
Радуј се, победо Цара и Бога мог! Радуј се, похвало патријараха! 
Радуј се, тврђаво оних који Те призивају! Радуј се, чврста одбрано 
и заклоне! Радуј се, престоле самога Бога! Радуј се, Мати Божија! 
Радуј се, разрешење грехова мојих! Радуј се, обилна помоћи 
беднима! Радуј се, чуварко непресушног милосрђа! Радуј се, 
Пречиста Мати и Дјево! Радуј се, Владарко Адамова рода! Радуј 
се, мачу против злих бесова! Радуј се, преиздашно давање 
мудрости! Радуј се, утехо невољних! Радуј се, узроче свега 
прекрасног у животу!... 



 

 

 

КАНОНИ 



 

ЉУБОСТИЊСКИ КАНОН БОГОРОДИЦИ ТИШИНЕ 

 

 

 

Глас 6.  
 
Песма 1.  
 
Ирмос:  Прешавши воду као копно и побегавши од египатског зла, 
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашем појмо!  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Тишину просим од Тебе, Царице тишине, ево ме таласи бију, хоће 
да разбију бедну ми душу и тело, таласи житејски, избави ме сада 



 

и спаси, мати Цара мира.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Бура ми прети сурова изнутра и споља, облаци мрачни гоне ме, 
заклон где ћу наћи?  
 
Гоњено чедо ко брани до мајка рођена? Одбрани, Мајко, и мене, 
Царице тишине.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Мила ми Мајко, премила Царице тишине, Адонај (1) Господ 
свесилни од Тебе роди се, јачи од буре паклене у крилу лежа 
Твоме. Ко ће ми дати тишину до мати такова (2)?  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
О, тиха Мати, претиха Царице тишине, Висото рода женскога, 
Чистото сунчана, алилуј Теби певаћу, Амин Ти казаћу, Пречиста, 
кад ме избавиш, тишином испуниш.  
 
Песма 3.  
 
Ирмос:  Небескога свода врхотворче и Цркве градитељу, Ти ме 
утврди у љубави Твојој, Крају жеља, Тврђаво верника, Једини 
човекољупче.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Истина вечна јави се кроз Твоју утробу, јачи од ада засија кроз 
Тебе, Девице.  
 
Еву што спасе прегрешну из жвала адових, грешнога (грешну) 
мене нек спасе, Царице тишине.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  



 

 
Разблудно живех, авај ми, старост ме сустиже, Евини греси 
преглупи, црв за црвом гамиже, широку њиву Божију, душу ми 
сатиру. Нада си моја једина, Царице тишине.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Измирно слатка, Мирисна, душу ми окади, небеска Славо и земна, 
срце ми услади, источна Звездо јутарња, Царице тишине, Кандило 
благе светлости, Изворе милости.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
Огреј ми душу паћену, Топлото озеблих, ликује сваки паћеник због 
Твоје доброте, Ангели поје с људима, песме Ти похвалне. Јагње си 
Божије родила, Царице Тишине.  
 
Спаси од беде слуге Твоје, Богородице, јер сви по Богу к Теби 
прибегавамо као неразрушивој тврђави и заштити.  
 
Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење 
тела мог и исцели патњу душе моје.  
 
Тропар, глас 2.  
 
Топло Мољење и Тврђаво неосвојива, Изворе милости, свету 
Прибежиште; усрдно Ти вапијемо: Богородице Владичице, похитај 
и избави нас од невоља, Ти једина брза Заштитнице.  
 
Песма 4.  
 
Ирмос:  Господе, чух тајну Твога домостроја спасења, разумех 
дела Твоја и прославих Твоје Божанство.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Спаситељ света, Месија избра Те достојну, појасом да га опашеш и 



 

млеком задојиш, Адамском роду болесном Лекара одгојиш, 
спасења људског колевко, Царице тишине.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Исуса Сина Тишине, вечите тишине, смирено Ти си носила, 
Царице тишине, мирноћа Твоја божанска народе задиви, ехидну (3) 
гнева пакленог мирно си згазила.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Радуј се, вечно радуј се, Радости начало, народи славе Марију, 
Царицу тишине. Египту бурном од страсти тишину донесе, моје ми 
срце немирно, о Мати, умири.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
Облаци страсти муте ми и срце и мисли, но руке Твоје разбиће те 
мутне облаке, а ја Ти руке целивам, руке и рукаве, Хаљино златна 
божанства, Царице тишине.  
 
Песма 5.  
 
Ирмос:  Просвети нас заповестима Твојим, Господе, и мишицом 
Твојом узвишеном, подај нам мир Твој, Човекољупче.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Изведе Мојсеј Јевреје из мрака мисирског, њиве демонске у њиве 
демонске претвори, ејвала (4) Теби Девице, Царице Тишине, 
Љубављу што сав свет њивом Божијом учини.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Ушима својим слушасмо од наших отаца божанска Твоја чудеса, 
Царице тишине, од свих је мени најдраже што души немирној 
Спасење дајеш тишином, мелемном тишином.  



 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Таворска гора засија од Божијег образа, исти тај образ у себи, гле, 
Ти си носила, Њиме си славна постала и славна остала, Свете 
тишине Царице, тишину ми дарује.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
Камена Горо пророчка, што идоле сруши, ево ме грешног, вапијем, 
даруј ми мир души. Истина света вечита зрачи у тишини, спасење 
чекам од Тебе, Царице Тишине.  
 
Песма 6.  
 
Ирмос:  Излићу молитву ка Господу и Њему ћу казати туге моје, 
јер се душа моја испуни зала и живот се мој приближи аду, и 
молим се као Јона: Боже, изведи ме из трулежи.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Авеља Каин погуби, то немир мир уби, васкрсе Авељ у Бога, мир 
немир победи. Нано ми драга, преслатка Царице тишине, Авељев 
мир ми даруј Ти, мир Божијег човека.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Распе се Христос на крсту рад мира мојега, обори силу сатанску 
рад моје тишине, драга ми Мати предрага, Царице тишине, Сину се 
моли превечном за мир мој душевни.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Ратује земља са духом, сав је рат у мени, победа духу припада по 
вечном закону, Славо ми мила, Марије, Царице тишине, књигу ми 
мира отвори, књигу судбине.  
 



 

И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
Исмаил против Исака ратове ратова, Сину се увек против посинак 
случајни, противу душе ратује тело од прашине, еј, шта ћу, вичем: 
помози, Царице тишине.  
 
Спаси од беде слуге Твоје, Богородице, јер сви по Богу к Теби 
прибегавамо као неразрушивој тврђави и заштити.  
 
Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење 
тела мог и исцели патњу душе моје.  
 
Кондак, глас 6.  
 
Непостидна Заштитнице хришћана, незамењива пред Творцем 
Посреднице, не презри глас мољења нас грешних, него као блага 
притекни у помоћ нама, који Те са вером призивамо; пожури на 
молитву и похитај на умољавање, Богородице, свагдашња 
Заштитнице оних који Те поштују.  
 
Песма 7.  
 
Ирмос:  Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје, 
вером тројичном угасише пламен пећни, појући: благословен си, 
Боже отаца.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Васкрсну славим победу и хвалим Господа, Адонај Господ васкрсе 
и буру утиша. Никог се више не плашим, Господ је најјачи. Одржи 
мене у миру, Царице тишине.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Храброст је храброг тишина, у срцу и у души, Истином дише 
весело, љубављу се храни, Љубав му храна вечита, љубављу се 
брани, ал` где је љубав без Тебе, Царице тишине?  



 

 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Даруј ми љубав небесну, у њој је тишина. Узми ми цело имање, а 
љубав даруј ми, давати значи живети, Царице тишине. Ев` узми 
тело и душу, а љубав даруј ми.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
Висином влада тишина, мисли узвиси ми, ексери бола доле су, где 
се не види, таштина где је кнегиња, доле, ај у тами, спаси ме 
мрачне низине, Царице тишине.  
 
Песма 8.  
 
Ирмос:  Цара небеског, кога поју војске Анђелске, хвалите и 
преузносите у све векове.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Тешко је брату без брата, још теже без Бога; Оружије друго не 
иштем - ти си ми одбрана. Чистоте Твоје небесне злотвори се 
страше. Ево ме мирна пред Тобом, Царице тишине.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Топло је крило матерње, прими ме у крило, радосно ту ћу плакати, 
у крилу љубави, Дивото, Мајко ћутљива, Царице тишине. Ево ме, 
журим, крај ме, па умири ме.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Стидим се, Мајко, грехова, стидим се од Тебе. Проклете страсти 
бегајте, чедо сам Божије. Режите на ме демони, страха немам од 
вас. Вашу је силу сломила Царица тишине.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  



 

 
Ево ме близу Матере! О, Мати премила, главу ми болну прихвати 
да Те се надишем. Очи ми болне отвори да Те се нагледам, да 
викнем гласно: радуј се, Царице тишине!  
 
Песма 9.  
 
Ирмос:  Спасени Тобом, Дјево чиста, ми Те исповедамо као 
истиниту Богородицу, величајући Те са бестелесним Хоровима.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Источе славни, радуј се, Дјева те прослави, неротке Ане јединче, 
Богом дарована, Евину лудост исправи рођењем Истине, утиша 
буре греховне Царица тишине.  
 
Пресвета Богородице, спаси нас!  
 
Ради Јединог Господа вечита Девојко, отопи срца од мраза, вечита 
Красото. Похитај и сад у помоћ роду хришћанском; Спасавај верне 
од буре, Царице тишине.  
 
Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  
 
Теби ће песму певати сви роди и роди, Вољена, мила Госпођо, 
Царице тишине, утишај буре и борбе крштених народа, убојне вике 
и крике у песме обрати.  
 
И сада и увек и у све векове. Амин.  
 
А мене грешног опрости, Царице милости, и мене слабог укрепи, 
Царице крепости, још мене тамног осветли, Царице светлости, 
Умири срце немирно, Царице тишине. 
 
МОЛИТВА Пресветој Богородици схиигуманије Јефимије 
Раваничке (+1958)  
 



 

Таласи страсти смућују ме, велика туга и тегоба испуњавају душу 
моју; о, Пречиста, умири душу моју миром Сина Твога, и душевну 
смућеност одагнај благодаћу Његовом. Буру мојих грехова, који ме 
као црв ватрени пеку, утишај и пламен њихов угаси; испуни, 
Пречиста, радошћу срце моје и одагнај маглу погрешака мојих од 
мене, јер ме она смућују. Просветли ме светлошћу Сина Твога; 
изнеможе душа моја, све ми је тешко, па чак и молитва. Ево, 
хладан (хладна) сам као стена, усне шапћу молитву, али је срце 
моје одрвенило, притисла га је тегоба; раскрави лед око душе моје 
и загреј срце моје љубављу Твојом. Не уздајући се у заштиту 
људску припадам теби, Пресвета Владичице, не одбаци, но прими 
молитву слуге (слушкиње) Твоје; туга ме је обузела, не могу више 
да трпим навалу демонску, заштите нигде немам, нити имам где да 
се склоним, јадан (јадна), а увек бивам у тој борби побеђен(а), а 
утехе нигде немам осим Тебе, Владатељко света; о, Надо и 
Заштито свих који верују, не одбаци молитву моју. Амин.  
 
МОЛИТВА друга Пресветој Богородици  
 
Преблажена Царице, Надо моја и Заштитнице, која штитиш 
немоћне и тешиш уцвељене; смилуј се и на мене грешног (грешну) 
и упрљаног (упрљану) безбројним гресима: излиј на помрачену 
душу моју милост и благодат Сина Твога и Бога нашег, и њоме 
одагнај од душе моје све мрачне страсти: малодушност, 
заборавност и мрачну неразумност, укрепи веру моју и учини да се 
или срцу мојему бојати се Пресветога имена Божијега и да са 
истинитом љубављу и бодрим срцем приносим свагда хвалу 
Господу и Теби, Пресвета Мајко Божија.  
 
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом, 
благословена си Ти међу женама и благословен је плод утробе 
Твоје, Господ наш Исус Христос, Кога си родила за спасење душа 
наших. Амин. 



 

 

КАНОН ПОКАЈНИ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  
 

 
 
 



 

 
Песма 1. 
 
Ирмос: Прешавши пешке по дну мора као по суву, Израиљ, гледајући 
гонитеља Фараона где се топи, клицаше: Певајмо Богу победну песму. 
 
Оплакујем васцели мој живот нечисти и мноштво неизмерних зала 
мојих, и шта да Ти исповедам Чиста, не знам и ужасавам се, али Ти ми 
помози Владичице. 
 
Одакле ћу ја страсни почети казивати своје тешке и горке падове? Тешко 
мени, шта ће бити од мене? Но Ти, Владичице, смилуј се на мене пре 
смрти моје. 
 
Слава: Свагда имам на уму час смрти и Страшни Суд, Пречиста, али љуто 
обмањујем себе свезлом навиком, но Ти ми помози. 
 
И сада: Владичице похитај, јер упропаститељ добара, видећи да сам без 
Божанских добродетељи и да сам далеко одступио и отуђио се од Бога, 
наваљује да ме прогута. 
 
Песма 3. 
 
Ирмос: Нема Светога као што си Ти, Господе Боже мој, Који си укрепио 
верне Твоје, Добри, и утврдио их на камену вере Твоје. 
 
Душу окаљах гадно, страсни ја, безмерним својим залима, Богородице 
Владичице, и куда да кренем, сав обузет очајањем? 
 
Укаљах, Чиста, оно што је боголико и богослично у мени, јер делом и 
речју и мишљу починих ружне ствари. 
 
Слава: Нема никога, међу људима, нити се роди у свету човек као ја, 
Блага, помрачен умом, починих срамна дела, јер оскрнавих Божанствено 
крштење. 
 
И сада: Стигох до крајњих зала, Пресвета Дјево, Ти ми брзо притекни у 
помоћ; небо и земља вапију горко од срамних дела неприличних. 



 

 
Песма 4. 
 
Ирмос: Христос је моја сила, Бог и Господ, чесна Црква богодолично пева 
кличући, од чиста ума о Господу празнујући. 
 
Чинови Анђела и војске небеских Сила страше се моћи Твога Сина, Чиста, 
а ја сада павши у очајање, обузет сам безстрашијем. 
 
Зачуди се сва земља и ужасну се, гледајући ме где чиним опасне, зле и 
срамне ствари, и чуди се огромном милосрђу Сина Твог. 
 
Слава: Своју цркву телесну ужасно оскрнавих, и цркву Господњу у коју 
људи с трепетом улазе, а ја блудни улазим без стида, тешко мени. 
 
И сада: Не објави, Владичице, не објави као туђинца мене који сам се 
отуђио од заштите Сина Твог, те сам несумњиво недостојан, — него ме 
омиј од прљавштине сагрешења мојих. 
 
Песма 5. 
 
Ирмос: Молим се, Благи, Божјом Светлошћу Својом озари душе оних 
који Ти с љубављу долазе, да знају Тебе, Речи Божја, истинитог Бога, Који 
дозиваш из мрака греховног. 
 
Божанским сијањем Својим, Блага, исцели страсти душе моје, које у 
мени посеја упропаститељ, и избави ме из горког ропства његовог. 
 
Адам преступи једну заповест, Дјево, и би изгнан, а како да оплачем 
бездан грехова мојих, ја преступник. 
 
Слава: Каин, показавши се у старини убица и братоубица, би проклет 
Богом. А шта ћу радити ја сверазуздани, убивши сада душу, и не стидим 
се? 
 
И сада: Преједањем и ситошћу сав се угледах на злог Исава; душу 
оскрнавих пијанством, и живот мој сластољубљем. И ко не оплакује мене 
страснога? Тешко мени. 



 

 
Песма 6. 
 
Ирмос: Гледајући море живота, узбуркано буром искушења, прибегавши 
Твоме тихом пристаништу вапијем Ти: Изведи из пропасти живот мој, 
Многомилостиви. 
 
Живљење је моје блудно, душа је моја прљава, и живот је мој сав 
кукаван. Тело пак своје сво у залима горко укаљах, стога пожури Дјево, 
да ми помогнеш. 
 
Крај мој стиже, и страшно ми је тешко, Блага, савест ме изобличава: јер 
су преда мном зла дела моја и блудно живљење, и плашим се Суда Сина 
Твог, Чиста. 
 
Слава: Распаљеност тела мог очекује огњена река страшна и неугасива, и 
црв неуспављиви, но Ти све то молитвама Твојим угаси, Пречиста. 
 
И сада: Трепетом сам обузет сада, Блага, и плашим се замке лукавога: јер 
упропаститељ хоће да ме пре смрти убије, држећи ме свега као 
заробљеника и без добродетељи. 
 
Господи помилуј ( трипут ) 
 
Слава ; И сада . 
 
Сједален (глас 6.) 
 
Узданицо и тврђаво и уточиште људима Твојим, Дјево, из Тебе се 
бестрасно роди Спас свију, Ти си оплакала Сина Свога крај Крста, Њега и 
сада моли да избави од трулежи све који Те певају. 
 
Песма 7. 
 
Ирмос: Анђео учини те пећ даде росу светим младићима, а сажижућа 
наредба Божија убеди мучитеље Халдеје да кличу: Благословен си, Боже 
Отаца наших. 
 



 

Нечастиви ми седам пута седам распали пламен страстима, и стално ми 
блудочинствима умртвљује срце, стога потоцима суза мојих угаси га, 
Мати Божија, и спаси ме. 
 
Каљаног муљем сагрешења мојих, не одбаци ме, Владичице Блага, јер 
гледајући ме где очајавам, смеје ми се свезли враг, но Ти ме сама 
подигни Својом моћном руком. 
 
Слава: Страшно је судиште, страсна и неосетљива душо моја, и мучење је 
бесконачно и грозно, но ти ипак припадни к Мајци Судије твога и Бога, и 
не очајавај. 
 
И сада: Ја страсни помрачих себе мноштвом неизмерних зала, и 
оскверних и душу и тело и ум, стога, Пречиста, светлошћу Твојих сијања 
брзо ме уведи к бестрашћу сладости. 
 
Песма 8. 
 
Ирмос: Светима си из пламена росу источио, и жртву си праведникову 
водом спалио, јер све што хоћеш, Христе, Ти чиниш; Тебе величамо 
кроза све векове. 
 
Ти си родила и на рукама носила Једнога од Тројице, Бога, Дјево Мати, 
угаси ужарену пећ страсти и потоцима суза умиј душу моју. 
 
Доласка смрти страшим се Пречиста и Суда оног сав се бојим сада; 
творећи пак зло, нимало се не стидим; помилуј ме пре смрти молитвама 
Твојим, Дјево. 
 
Слава: Даруј ми неућутне уздахе, Владичице, и бујице суза дај ми, да 
оперем многобројне грехе своје и неисцељиве ране, да бих добио живот 
вечни. 
 
И сада: Мноштво зала својих исповедам Теби Владичице, јер нико други 
у свету не разгњеви тако Бога, Сина и Господа Твог, Њега ми на милост 
убрзо приволи, Дјево. 
 
Песма 9. 



 

 
Ирмос: Људима је немогуће Бога видети, на Њега не смеју ни Чинови 
анђелски гледати, но кроз Тебе, Свечиста јави се људима Реч 
оваплоћена. Њега величајући, ми Те са небеским Војскама славимо као 
блажену. 
 
Са великом страхом и љубављу ево прилазим Ти, Пречиста, знајући слуга 
Твој велику силу молитве Твоје, јер молба Мати ка Сину заиста много 
помаже, Владичице, пошто се Он милосрђем привољава. 
 
Прими хорове Арханђела и мноштво вишњих Војски, зборове Апостола и 
Пророка, и Мученике, и Преподобне и Свештеномученике; и молитву 
сатвори, Чиста, за нас к Богу. 
 
Слава: И сада и онда да нађем помоћ Твоју, Чиста, у час када изађе дух 
мој брзо га узимајући, избави ме од демонског насиља, Свебеспрекорна, 
и не допусти, Блага, да будем предат њима. 
 
И сада: Чекам милосрдног Судију и човекољубивог Сина Твог, Чиста, не 
презри ме, него учини Њега снисходљивим према мени, да ме на 
пречистом судишту Свом постави с десне стране, Свебеспрекорна, јер се 
у Тебе уздам. 
 
Молитва 
 
Пресвета Владарко моја Богородице, Својим светим и свемоћним 
молитвама отерај од мене ништавног и бедног слуге Твога мрзовољу, 
заборавност, неразумност, нерад, и све прљаве, рђаве и хулне помисли 
из јадног срца мог и из помраченог ума мог, и угаси пламен страсти 
мојих, јер сам убог и јадан; и избави ме од многих и опасних успомена и 
подухвата, и ослободи ме од свих злих делања, јер си благословена од 
свих нараштаја и слави се пречасно име Твоје кроза све векове. Амин. 
 
”Православни каноник”, манастир Денковац, 2004.л.Г. 
са благословом Епсикопа шумадијског Господина Јована 

 



 

 

МОЛЕБНИ КАНОН ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

састав монаха Теостирикта који се чита у свакој муци душевној 
и невољи 

 
  

Псалам 142.  

 

Господе, услиши молитву моју, прими мољење моје по истини 
Својој, услиши ме по правди Својој; и не иди на суд са слугом 
Твојим, јер се нико жив неће оправдати пред Тобом. Непријатељ 
гони душу моју, гази у прах живот мој, посађује ме у мрак, као 
давно помрле. Трне у мени дух мој, помете се у мени срце моје. 
Помињем дане старе, пребрајам све послове Твоје, размишљам о 
делима руку Твојих. Пружам к Теби руке своје; душа је моја као 
сува земља пред Тобом. Брзо ме услиши, Господе, нестаје духа 
мога; немој одвратити лица Свога од мене, јер ћу бити као они који 
одлазе у гроб. Рано ми јави милост Своју, јер се у Тебе уздам. 
Покажи ми, Господе, пут којим да идем, јер к Теби подижем душу 
своју. Избави ме од непријатеља мојих, Господе, к Теби прибегох. 
Научи ме творити вољу Твоју, јер си Ти Бог мој; Дух Твој благи 
нека ме води по стази правој. Имена ради Свога, Господе, оживи 
ме правдом Твојом, изведи из муке душу моју. И по милости 
Својој истреби непријатеље моје, и погуби све који муче душу 
моју, јер сам слуга Твој. 

 

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



 

 

Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби, Боже. (трипут)  

  

Онда тропар Богородици:  

 

Усрдно притекнимо сада к Богородици ми грешни и смирени, и 
припаднимо покајнички вапијући из дубине душе: Владичице, 
помози, сажаливши се на нас; похитај, пропадамо од мноштва 
сагрешења, не отпусти Твоје слуге празне, јер Тебе имамо као 
једину наду. 

 

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

 

Ми недостојни нећемо никада ућутати, Богородице, казујући 
чудеса Твоја; јер када Ти не би предстојала молећи, ко би нас 
избавио од толиких беда? К о би нас сачувао до сада слободне? 
Нећемо одступити од Тебе, Владичице, јер Ти слуге Твоје увек 
спасаваш од свих опасности. 

 

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 своје ја 
знам, и грех је мој стално преда мном. Теби јединоме сагреших, и 
зло пред Тобом учиних, а Ти си праведан у речима Својим и чист у 
суду Своме. Гле, у безкоњима се зачех, и у гресима роди ме мати 
моја. Гле, истину љубиш, и јављаш ми непознатости и тајности 
премудрости Своје. Покропи ме исопом, и очистићу се; опери ме, и 
бићу бељи од снега. Дај ми да чујем радост и весеље, да се прену 
кости потрвене. Одврати лице Своје од грехова мојих, и сва 
безакоња моја очисти. Срце чисто саздај у мени, Боже, и дух прав 
обнови у мени. Не одбаци ме од лица Твога, и Духа Твога Светога 
не одузми од мене. Дај ми радост спасења Твога, и духом 
владалачким учврсти ме. Научићу безаконике путевима Твојим, и 
безбожници ће се обратити Теби. Избави ме од крви Боже, Боже, 
спасења мога; обрадоваће се језик мој правди Твојој. Господе, 
отвори усне моје, и уста ће моја казивати хвалу Твоју. Јер да си 
хтео жртве, принео бих Ти; за жртве паљенице не мариш. Жртва је 
Богу дух скрушен; срце скрушено и смерно Бог неће одбацити. По 
доброти Својој, Господе, чини добро Сиону, и нека се подигну 
зидови Јерусалима. Тада ће Ти бити миле жртве правде, принос и 
жртве паљенице; тада ће приносити на жртвеник Твој теоце. 

 

После псалма почињемо  

  

Канон Пресвете Богородице  

 

без ирмоса: Глас 8.  

  

Песма 1.  



 

 

Ирмос: Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла, 
Израиљац клицаше: Избавитељу и Богу нашем појмо! 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Многим напастима опседнут, к Теби прибегавам, иштући спасење; 
о, Мати Слова и Дјево, спаси ме од тешкоћа и опасности. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Навале страсти смућују ме, да душу моју испуне великом 
утученошћу; умири, Дјевице, тишином Сина и Бога Твог, 
Свебеспрекорна! 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Тебе, која си родила Спаса и 
Бога, молимо Дјево, да ме избавиш од мука; јер прибегавајући сада 
к Теби, пружам и душу и разум. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Мене, болесног телом и 
душом, удостоји Твоје божанствене посете и промишљања, једина 
Богомати, као блага, Родитељка Благога. 

 



 

Песма 3.  

 

Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе, и Цркве градитељу, 
Ти ме утврди у љубави Твојој, крају жеља, тврђаво верних, Једини 
Човекољупче. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Богородитељко Дјево, Тебе сматрам за заштиту и окриље живота 
мог; Ти ме, виновнице добара, открмани ка Твоме пристаништу, 
тврђаво верних, Једина Свехвална. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Молим, Дјево, утишај душевни немир и буру туге моје, јер си Ти, 
Богоневесто, родила поглавара тишине - Христа, Једина Пречиста. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Родивши добротвора - 
Виновника добара, Богоблажена, излиј свима богатство 
добротворства, јер све можеш, пошто си родила силнога у 
крепости Христа. 

 



 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Мени, мученом опаким 
недузима и тешким патњама, Ти помози, Дјево, јер Те знам као 
неисцрпну и непотрошиву ризницу исцељења. 

 

Онда: Спаси од беда слуге Твоје, Богородице, јер сви по Богу к 
Теби прибегавамо као неразрушивој тврђави и заштити. 

 

Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење 
тела мог, и исцели патњу душе моје. 

  

Тропар, глас 2:  

 

Топло мољење, и тврђаво неосвојива, изворе милости, свету 
прибежиште, усрдно Ти вапијемо: Богородице Владичице, похитај 
и избави нас од невоља, Ти једина брза Заштитнице. 

  

Песма 4.  

 

Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења, разумех дела 
Твоја и прославих Твоје Божанство. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  



 

 

Устанак мојих страсти и буру мојих сагрешења утишај, 
Богоневесто, јер си родила Господа - крманоша. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Мени који Те призивам подај безмерно милосрђе Своје, јер си 
родила Самилостивца и Спаса свију који Те певају. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Наслађујући се, Пречиста, Твојим даровима, ми Ти узносимо 
захвалну песму, јер Те знамо као Богоматер. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Као доброљубива, 
Богородице, једина Приснодјево, помози мени који лежим на одру 
болести моје и немоћи. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Свеопевана, имајући Тебе, 
наду и тврђаву, и непомичну стену спасења ми се избављамо од 
сваке неприлике. 

 



 

Песма 5.  

 

Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе, и мишицом 
Твојом узвишеном подај нам мир Твој, Човекољупче. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Испуни весељем срце моје, Чиста, дајући ми непролазну радост, 
јер си родила виновника весеља. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Избави нас од беда, Богородице чиста, јер си родила вечно 
избављење и мир који превазилази сваки ум. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Маглу сагрешења мојих, 
Богоневесто, растерај обасјањем светлости Твоје, јер си родила 
Светлост божанску и превечну. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Исцели слабости душе 
моје, Чиста, удостојивши ме посете Своје, и подај ми здравље 
молитвама Својим. 



 

 

Песма 6.  

 

Ирмос: Излићу молитву ка Господу, и Њему ћу казати туге моје, 
јер се душа моја испуни зала и живот се мој приближи аду, и 
молим се као Јона: Боже, изведи ме из трулежи. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Моју природу, заробљену трулежношћу и смрћу, спасао је од 
смрти и трулежи Он, предавши Себе на смрт; Дјево, моли Господа 
и Сина Твог, да ме избави од злотворства ђавола. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Знам Те, Дјево, као заштитницу живота, и као сигурну чуварку, и 
као избавитељку од метежа напасти, и као одгонитељку нападаја 
демона, и молим се свагда: од трулежи страсти мојих, избави ме. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Стекосмо Те, Дјевице, као 
грудобран, и као свесавршено спасење душе, и као ширину у 
невољама; и обасјањем Твојим увек се радујемо! О, Владичице, и 
сада нас спаси од страсти и беда! 



 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. На одру сада болујући 
лежим, и нема исцељења телу мом; но Ти која си родила Бога и 
Спаситеља свету и Избавитеља од недуга, Теби се Благој молим: 
подигни ме из трулежи недуга! 

 

Онда: Спаси од беда слуге Твоје, Богородице, јер сви по Богу к 
Теби прибегавамо као неразрушивој тврђави и заштити. 

 

Свехвална Богородице, погледај самилошћу на љуто злопаћење 
тела мог, и исцели патњу душе моје. 

  

Кондак, глас 6:  

 

Непостидна Заштитнице хришћана, незаменљива ка Творцу 
Посреднице, не презри гласе мољења нас грешних, него као Блага 
притекни у помоћ нама који Те са вером призивамо; пожури на 
молитву и похитај на умољење, Богородице, свагдашња 
Заштитнице оних који Те поштују. 

  

Читање Светог Еванђеља од Луке  

 

У дане оне Марија уставши отиде брзо у планинске крајеве у град 
Јудин; и уђе у дом Захаријин, и поздрави се с Јелисаветом. И кад 



 

Јелисавета чу поздрав Маријин, заигра дете у утроби њеној, и 
Јелисавета се напуни Духа Светога, и повика громко, и рече: 
Благословена си Ти међу женама, и благословен је Плод утробе 
Твоје. И откуда мени ово, да дође Мати Господа мога к мени? Јер 
гле, када глас поздрава твог дође у уши моје, заигра дете радосно у 
утроби мојој. И благо оној која верова, јер ће се извршити што јој 
каза Господ. И рече Марија: Велича душа моја Господа, и обрадова 
се дух мој Богу Спасу моме, што погледа на смерност слушкиње 
Своје, јер гле, од сада ће ме звати блаженом сви нараштаји; што ми 
учини величину Силни, и свето име Његово. И остаде Марија са 
њом око три месеца, и врати се кући својој. 

 

Глас 2:  

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Молитвама Богородице, 
Милостиви, очисти мноштво сагрешења наших. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин . Помилуј ме, Боже, по 
великој милости Својој и по мноштву доброте Своје очисти 
безакоње моје. 

Глас 6:  

 

Не повери ме људској заштити, Пресвета Владичице, него прими 
мољење слуге Твога: невоља ме опколила, трпети не могу 
демонско стрељање, заклона немам нити где да се склоним, 
кукавац увек побеђиван, и утехе немам осим Тебе, Владичице 
света. Надо и Заштито верних, не презри мољење моје, корисно 
сатвори. 



 

  

Песма 7.  

 

Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје, 
вером тројичном угасише пламен пећни, појући: благословен си 
Боже отаца наших. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Пожелевши, Спасе, да устројиш спасење наше, Ти си се уселио у 
утробу Дјеве, и Њу си показао као заступницу света; благословен 
си, Боже отаца наших. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Мати чиста, умоли Љубитеља милости, кога си родила, да избави 
од сагрешења и душевних прљавштина оне који са вером кличу: 
благословен си, Боже отаца наших. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Ону што Те родила Ти си 
показао као ризницу спасења, и као извор непролазности, и као 
кулу сигурности, и као врата покајања, онима који кличу: 
благословен си, Боже отаца наших. 



 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Богородице Дјево, Ти си 
нам Спаса Христа родила, удостоји исцељења од телесних 
слабости и душевних недуга оне који с љубављу приступају к 
заклону Твоме. 

 

Песма 8.  

 

Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске, хвалите и 
преузносите у све векове. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Дјево, не презри оне који ишту помоћ од Тебе, и певају и 
преузносе Те кроз векове. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Слабост душе моје исцељујеш и телесне болести, Дјево, да Те 
прослављам, Чиста, вавек. 

 



 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Ти изливаш обиље исцељења 
на оне, Дјево, који Те са вером славе, и величају Твога неисказаног 
Сина. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Навале искушења и налете 
страсти Ти одбијаш, Дјево; стога Те певамо кроза све векове. 

 

Песма 9.  

 

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми Те исповедамо као 
истинску Богородицу, величајући те са бестелесним Хоровима. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Не окрени се од бујица суза мојих, Дјево, јер си родила Христа 
који је са сваког лица утро сваку сузу. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Испуни радошћу срце моје, Дјево, јер си примила пуноћу радости 
уништавајући греховну жалост. 

 



 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

 

Онима који Ти прибегавају, Дјево, буди пристаниште, и 
покровитељство, и неразрушива тврђава, и прибежиште, и заклон, 
и весеље. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Засијај лучама светлости 
Твоје, Дјево, одгонећи мрак незнања из оних који Те православно 
исповедају Богородицом. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. На месту невоље болешћу 
потиштеног исцели, Дјево, преводећи га из нездравља у здравље. 

 

И одмах:  

 

Достојно је ваистину да блаженом зовемо Тебе, Богородицу, увек 
блажену и свебеспрекорну, и Матер Бога нашега. Часнију од 
Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч 
непорочно роди, ваистину Богородицу, ми Те величамо. 

  

  

  

 



 

Преко песама одајмо поштовање Господарици света, која је 
узвишенија од неба и чистија од сунчане светлости, и која нас јс 
избавила од проклетства. 

 

Од многих грехова мојих болује тело, болује и душа моја; к Теби 
прибегавам Благодатној, нади безнадежних, Ти ми помози. 

 

Владичице и Мати избавитеља, прими молбу недостојних слугу 
Твојих, да би посредовала код Онога кога си родила. О, Владарко 
света, буди посредница. 

 

Са претечом и свима Светима сада усрдно певамо с радошћу песму 
Теби свехвалној Богородици: моли Богородице, да будемо 
помиловани. Све војске Анђела, Претечо Господњи, 
Дванаесторице Апостола, сви Свети, сатворите са Богородицом 
молитву, да се спасемо. 

 

Онда:  

 

Свети Боже, свети Крепки, свети Бесмртни, помилуј нас. (трипут )  

 

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. (трипут)  

 

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 што је 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 нечастивога. 

  

Глас 6:  

 

Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешници, немајући 
никаквог оправдања, приносимо Теби као Владици ову молитву: 
помилуј нас. 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. Господе, помилуј нас, јер се у 
Тебе уздамо; не гњеви се јако на нас, нити помињи безакоња наша, 
но и сада као милостив погледај и избави нас од непријатеља 



 

наших: јер си Ти Бог наш, и ми смо народ Твој, сви смо дело руку 
Твојих, и име Твоје призивамо. 

 

И сада и увек и у векове векова. Амин. Отвори нам двери 
милосрђа, благословена Богородице, да не пропаднемо ми који се у 
Тебе надамо, но да се Тобом избавимо од беда: јер си Ти спасење 
рода хришћанскога. 

  

Молитва Пресветој Богородици  

 

О, Пресвета Госпођо Владарко Богородице! Ти си узвишенија од 
свих Анђела и Арханђел, и драгоценија од свеколике творевине; 
Ти си помоћница онима којима је неправда учињена; Ти си нада 
безнадежнима; Ти си заступница убогих, утеха ожалошћених, 
хранитељка гладних, одећа нагих, исцељење болних, спасење 
грешних; Ти си помоћ и заштита свих хришћана! О, свемилостива 
Госпођо, Дјево Богородице Владатељко, милошћу Својом спаси и 
помилуј благоверни православни род наш. Спаси, Госпођо, и 
помилуј слуге Твоје: преосвећене митрополите, архиепископе и 
епископе, и сав свештенички и монашки чин; и благоверне чланове 
управе, и војеначалнике, градоначалнике и христољубиву војску, и 
све православне хришћане; заштити их чесном ризом Својом; и 
умоли, Госпођо, Христа Бога нашег, који се из Тебе оваплотио без 
семена, да нас Својом вишњом силом наоружа против невидљивих 
и видљивих непријатеља наших. О, свемилостива Госпођо, 
Владарко Богородице, подигни нас из дубине греховне, и избави 
нас од глади, погибије, земљотреса и потопа, од огња и мача, од 
најезде туђинаца и међусобног рата, и од нападаја вражијег, и од 
шкодљивих ветрова, и од смртоносне ране, и од свакога зла. Подај, 
Госпођо, мир и здравље слугама Твојим, свима православним 
хришћанима, и просвети им ум и очи срца на спасење; и удостоји 



 

нас, грешне слуге Твоје, Царства Сина Твога, Христа Бога нашег. 
Јер је моћ Његова благословена и свепрослављена, са беспочетним 
Оцем Његовим, и са пресветим и благим и животворним Духом 
Његовим, сада и увек и у векове векова. Амин. 

 



 

 

КАНОН БЛАГОДАРНИ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

Песма 1.  

Ирмос: Чиста, посматрајући Тебе, живу књигу Христову 
запечаћену Духом, клицаше Ти велики Архангел:  

Радуј се, Сасуде радости, Којом се укину праматерње проклетство!  

Радуј се, Адамово Исправљење, Дјево Богоневесто, Умртвљење 
ада!  

Радуј се, свебеспрекорна Палато Јединога Цара!  

Радуј се, огњени Престоле Сведржитеља!  

Радуј се, Цвете неувенљиви, Која си Једина произвела миомирисни 
Плод!  

Радуј се, Ти, Која си родила миомир Цара свих!  

Радуј се, Безбрачна, Спасење света!  

Радуј се, Ризницо чистоте, Којом ми од нашег пада устадосмо!  

Радуј се, слаткомирисни Крине, Владичице, Која миомиром 
испуњујеш вернике, Ти скупоцени мирисе!  

Песма 3.  

Радуј се, Ти, Која си произвела божанствени Клас као њива 
очигледно неорана!  

Радуј се, одуховљена Трпезо, која садржи Хлеб Живота!  



 

Радуј се, непресушни Изворе Воде Живе, Владичице!  

Радуј се, Дјево, Која си родила божанског Младенца!  

Радуј се, Јагње, Које је родило Јагње Божије Које узима на се грехе 
целога света!  

Радуј се, топло Очистилиште!  

Радуј се, светлија од зоре, Ти једина Која носиш Сунце Христа, 
Обиталиште Светлости!  

Радуј се, Ти, Која си таму развела и мрачне демоне потпуно 
отерала!  

Радуј се, једина Врата кроз која Реч једина прође, Владарко Која си 
Чедом Својим развалила полуге и врата адска!  

Радуј се, божанствени Улазе спасаваних, Свехвална!  

Песма 4.  

Радуј се, Пречиста Владичице, Очишћење света!  

Радуј се, Лествице, која све са земље уздижеш благодаћу!  

Радуј се, Мосте, који заиста преводиш из смрти у живот све који 
Те славе!  

Радуј се, Узвишенија од Неба!  

Радуј се, Ти, Пречиста, Која си Темељ земље без тешкоће носила у 
утроби Својој!  

Радуј се, Порфиро, Која си Својом крвљу обојила Цару Сила 
божанску порфиру!  



 

Радуј се, Владичице, Која си стварно родила Законодавца, Који 
забадава брише безакоња свих, несхватаива Дубино, неисказана 
Висино, Безбрачна, Којом се ми обожисмо!  

Тебе, Која си исплела свету Венац рукама неоплетен, величамо 
кличући Ти: Радуј се, Дјево, Заштито свих и Оградо и свето 
Прибежиште!  

Песма 5.  

Радуј се, Ти, Која си родила Пут Живота!  

Радуј се, Свебеспрекорна, Која си спасла свет од потопа греха!  

Радуј се, Богоневесто, о Којој је страшно говорити и слушати!  

Радуј се, Обиталиште Господара твари!  

Радуј се, Ти, Снаго и Тврђаво људи!  

Радуј се, Пречиста, Место освећења славе, Умртвљење ада, 
свесветла Палато!  

Радуј се, Радости Анђела!  

Радуј се, Помоћи оних који Ти се искрено моле!  

Радуј се, пламенолика Кола Речи!  

Радуј се, Владарко, живи Рају који у средини има Дрво Живота - 
Господа, чија сладост оживотворава оне што се с вером хране, а 
који су подложни трошности!  

Крепљени силом Твојом, ми Ти верни кличемо: Радуј се, Граде 
Свецара о Коме су се говориле ствари славне и достојне слушања, 
Горо несецива!  



 

Радуј се, Дубино неизмерива!  

Радуј се, пространо Боравиште Речи!  

Радуј се, чисти Сасуде, Ти, Која си божански Бисер произвела!  

Радуј се, пречудно Помирење са Богом свих који Те свагда славе, 
Богородице!  

Песма 6.  

Радуј се, пречиста Палато Речи, Узроче обожења свију!  

Радуј се, Пречиста, Наговештавање пророка!  

Радуј се, Украсе Апостола!  

Из Тебе кану Роса, која угаси пламен многобоштва, стога Ти 
кличемо: Радуј се, Руно одуховљено што га, Дјево, Гедеон унапред 
виде!  

Ево, ми Те гласно милимо Дјево: Буди нама који се налазимо у 
опасности пристаниште и ослонац на пучини невоље и саблазни 
свију.  

Узроче радости, облагодати наш разум да би смо Ти клицали: 
Радуј се, несагорива Купино, Облаче свесветли који непрестано 
заклањаш верне!  

Песма 7.  

Славимо Те кличући: Радуј се, Колеснице Духовнога Сунца, 
истинити Чокоте Која си родила зрели Грозд што даје вино које 
весели душе оних који Те верно прослављају!  

Радуј се, Ти Која си у утроби носила Лекара људи!  



 

Радуј се, Богоневесто, Жезле тајанствени који си процветао 
неувенљивим Цветом!  

Радуј се, Владичице помоћу Које се радошћу испуњујемо и живот 
наслеђујемо!  

Говорнички језик, Владичице, није у стању да Те достојно слави, 
јер си Се уздигла изнад Серафима родивши Цара Христа, Њега 
моли да сада избави од сваке невоље нас који Ти се верно клањамо.  

Славе Те крајеви земље називајући Те блаженом и кличући: Радуј 
се, Књиго у којој је прстом Очевим записана Реч, Чиста, Њега 
моли Богородице да у Књизи Живота буду записане слуге Твоје.  

Ми, слуге Твоје, молимо и савијамо колена срца свога, пригни ухо 
Твоје, Чиста, и спаси нас поплављене мукама, и сачувај град Твој, 
Богородице, од сваког непријатељског освајања.  

Песма 8.  

Примила си у утробу Своју Реч, носила си Онога Који све носи, 
хранила си млеком Онога Који мигом храни сву васељену, Чиста, 
Њему певамо: Господа славите ви дела и узносите изнад свега у 
све векове!  

Мојсије разуме у купини велику тајну Твога Порода, а младићи 
када стајаху усред огња и не гораху, беху најјаснија праслика тога, 
Чиста, Света Дјево, стога Те славимо у све векове.  

Ми који смо се некада обнажили преваром, Породом Твојим 
обукосмо се у одећу бесмртности, и седећи у тами грехова 
угледасмо Обиталиште Светлости, Дјевице, стога Те славимо у све 
векове.  

Тобом се мртви оживљују, јер си Ипостасни Живот носила у 
утроби; неми раније, постају красноречиви, губави се очишћују, 



 

болести се прогоне, мноштво ваздушних духова доживљавају 
поразе, Дјево, спасење сиротих.  

Радуј се, Ти, Која си родила Спасење свету помоћу Кога бисмо од 
земље подигнути на висину!  

Радуј се, Свеблагословена заштито и снаго, оградо и тврђаво оних 
који Ти певају Чиста: Господа славите ви дела и узносите изнад 
свега у све векове!  

Песма 9.  

Да би смо Ти клицали “Радуј се”, ми који верујемо Тобом 
постадосмо заједничари вечне радости, избави нас од искушења, 
од робовања туђинцима и од сваке друге невоље, које због многих 
грехова, Дјевице, наилазе на грешне смртнике.  

Ти си се јавила као наше просвећење и укрепљење, стога Ти 
кличехмо:  

Радуј се, Звездо незалазна Која уводиш у свет Велико Сунце!  

Радуј се, Свечиста, Која си отворила затворенима Едем!  

Радуј се, Стубе огњени, Ти Која уводиш човечанство у горњи 
живот!  

Стојмо богобојажљиво у дому Бога нашег и ускликнимо: Радуј се, 
Владарко света!  

Радуј се, Маријо Богородице свију нас!  

Радуј се, Ти једина беспрекорна и прекрасна међу женама!  

Радуј се, Сасуде, Која си примила Неисцрпно Миро изливено на 
Тебе!  



 

Радуј се, Голубице, Која си родила Милостивога!  

Радуј се, Приснодјево!  

Радуј се, Хвало свих Преподобних, победни Венче подвижника!  

Радуј се, божански Украсе свих Праведника и спасење нас 
верујућих!  

Молитва  

Блага Мајко, благога Цара, пречиста и благословена Богородице 
Марија, милост Сина Твога и Бога нашег излиј на моју страсну 
душу, и молитвама Својим упути ме на добра дела, да остало време 
живота свога, проведем без порока и Тобом рај нађем, Богородице 
Дјево, једина чиста и благословена. 

ПРАВОСЛАВНИ КАНОНИК, издаје манастир Денковац, 2004. 
с благословом Епископа шумадијског Господина Јована 



 

 

КАНОН БЛАГОДАРНИ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

Песма 1.  

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

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Чиста, посматрајући Тебе, живу књигу Христову запечаћену 
Духом, клицаше Ти велики Архангел: Радуј се, Сасуде радости 
Којом се укину праматерње проклетство.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Адамово исправљење, Дјево Богоневесто, умртвљење ада; 
Радуј се, свебеспрекорна Палато Јединога Цара; Радуј се, огњени 
Престоле Сведржитеља.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Цвете неувенљиви, Која си Једина произвела миомирисни 
Плод; Радуј се, Ти Која си родила миомир Цара свих; Радуј се, 
Безбрачна, спасење света.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ризницо чистоте Којом ми од нашег пада устадосмо; 
Радуј се, слаткомирисни Крине, Владичице, Која миомиром 
испуњујеш вернике, Ти скупоцени мирисе.  

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



 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Ирмос: Певаче славе Твоје, Богородице, живи благословени 
Изворе, сакупљене у скупу духовном духовно оснажи, и у Својој 
божанској слави венаца славе удостој.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ти Која си произвела божанствени Клас као њива 
очигледно неорана; Радуј се, одуховљена Трпезо која садржи Хлеб 
Живота; Радуј се, непресушни Изворе Воде Живе, Владичице.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Дјево Која си родила божанског Младенца; Радуј се, 
Јагње које је родило Јагње Божије Које узима на себе грехе целога 
света; Радуј се, топло Очистилиште.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, светлија од зоре, Ти једина Која носиш Сунце Христа, 
Обиталиште  Светлости; Радуј се, Ти Која си таму развела и 
мрачне демоне потпуно отерала.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, једина Врата кроз која Логос једина прође, Владарко Која 
си Чедом Својим развалила полуге и врата адска; Радуј се, 
божанствени Улазе спасаваних, Свехвална.  

Ирмос: Певаче славе Твоје, Богородице, живи благословени 
Изворе, сакупљене у скупу духовном духовно оснажи, и у Својој 
божанској слави венаца славе удостој.  

Песма 4.  



 

Ирмос: 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!  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Пречиста Владичице, очишћење света; Радуј се, Лествице 
која све са земље уздижеш благодаћу; Радуј се, Мосте који заиста 
преводиш из смрти у живот све који Те славе.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, узвишенија од Неба; Радуј се, Ти Пречиста Која си Темељ 
земље без тешкоће носила у утроби Својој; Радуј се, Порфиро која 
си Својом крвљу обојила Цару Сила божанску порфиру.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Владичице Која си стварно родила Законодавца Који 
забадава брише безакоња свих, несхватљива дубино, неисказана 
висино Безбрачна Којом се ми обожисмо.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Која си исплела свету Венац рукама неоплетен, величамо 
кличући Ти: Радуј се, Дјево, заштито свих и оградо, и свето 
прибежиште.  

Ирмос: 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.  

Ирмос: Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, 
најчистија Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечног 
Cинa: свима што славе Тебе мир дарује.  



 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ти Која си родила Пут Живота; Радуј се, Свебеспрекорна 
Која си спасла свет од потопа греха; Радуј се, Богоневесто о Којој 
је страшно говорити и слушати; Радуј се, Обиталиште Господара 
твари.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ти снаго и тврђаво људи; Радуј се, Пречиста, место 
освећења славе, умртвљење ада, свесветла Палато; Радуј се, 
радости Анђела; Радуј се, помоћи оних који Ти се искрено моле.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, пламенолика Кола Логоса; Радуј се, Владарко, живи Рају 
који у средини има Дрво Живота – Господа, чија сладост 
оживотворава оне што се с вером хране, а који су подложни 
трошности.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Крепљени силом Твојом ми Ти верни кличемо: Радуј се, Граде 
Свецара о Коме су се говориле ствари славне и достојне слушања, 
Горо несецива, Радуј се, дубино неизмерива.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, пространо Боравиште Логоса; Радуј се, чисти Сасуде, Ти 
Која си божански Бисер произвела; Радуј се, пречудно помирење 
са Богом свих који Те свагда славе, Богородице.  

Ирмос: Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, 
најчистија Дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечног 
Cинa: свима што славе Тебе мир дарује.  

Песма 6.  



 

Ирмос: Божанствени овај и свечастни, празнујући празник 
Богоматере, ви богомудри, ходите, хвалу Јој певајмо, и од Ње 
рођенога Бога славимо.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Палато Логоса, узроче обожења свију; Радуј се, Пречиста, 
наговештавање пророка; Радуј се, украсе Апостола.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Из Тебе кану Роса која угаси пламен многобоштва, стога Ти 
кличемо: Радуј се, Дјево, Руно одуховљено што га, Гедеон унапред 
виде.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Ево, ми Те гласно молимо Дјево: Буди нама који се налазимо у 
опасности пристаниште и ослонац на пучини невоље и саблазни 
свију.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Узроче радости, облагодати наш разум да би смо Ти клицали: 
Радуј се, несагорива Купино, Облаче свесветли који непрестано 
заклањаш верне.  

Ирмос: Божанствени овај и свечастни, празнујући празник 
Богоматере, ви богомудри, ходите, хвалу Јој певајмо, и од Ње 
рођенога Бога славимо.  

Песма 7.  

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



 

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Славимо Те кличући: Радуј се, Колеснице Духовнога Сунца, 
истинити Чокоте Која си родила зрели Грозд што даје вино које 
весели душе оних који Те верно прослављају.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ти Која си у утроби носила Лекара људи; Радуј се, 
Богоневесто, Жезле тајанствени који си процветао неувенљивим 
Цветом; Радуј се, Владичице помоћу Које се радошћу испуњујемо 
и живот наслеђујемо.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Говорнички језик, Владичице, није у стању да Те достојно слави, 
јер си се уздигла изнад Серафима родивши Цара Христа, Њега 
моли да сада избави од сваке невоље нас који Ти се верно клањамо.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Славе Те крајеви земље називајући Те блаженом и кличући: Радуј 
се, Књиго у којој је прстом Очевим записана Реч, Чиста, Њега 
моли Богородице да у Књизи Живота буду записане слуге Твоје.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Ми слуге Твоје, молимо и савијамо колена срца свога, приклони 
ухо Твоје Чиста и спаси нас поплављене мукама, и сачувај град 
Твој, Богородице, од сваког непријатељског освајања.  

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

Песма 8.  



 

Ирмос: Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасо 
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.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Примила си у утробу Своју Логоса, носила си Онога Који све носи, 
хранила си млеком Онога Који мигом храни сву васељену, Чиста, 
Њему певамо: Господа славите сва дела и преузносите изнад свега 
у векове.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Мојсије разуме у купини велику тајну Твога Порода, а младићи 
када стајаху усред огња и не гораху, беху најјаснија праслика тога, 
Чиста, Света Дјево, стога Те славимо у све векове.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Ми који смо се некада обнажили преваром, Породом Твојим 
обукосмо се у одећу бесмртности, и седећи у тами грехова 
угледасмо Обиталиште Светлости, Дјевице, стога Те славимо у све 
векове.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Тобом се мртви оживљују, јер си Ипостасни Живот носила у 
утроби; неми раније, красноречиви, губави се очишћују, болести се 
прогоне, мноштво ваздушних духова доживљавају поразе, Дјево, 
спасење сиротих.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Радуј се, Ти Која си родила спасење свету помоћу Кога бисмо од 
земље подигнути на висину; Радуј се, Свеблагословена заштито и 
снаго, оградо и тврђаво оних који Ти певају Чиста: Господа 
славите сва дела и преузносите изнад свега у векове.  



 

Хвалимо, благосиљајмо, клањамо се Господу, славећи Га и 
преузносећи у све векове.  

Ирмос: Младиће благочестиве у пећи Изданак Богородичин спасо 
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 9.  

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

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Да би смо Ти клицали Радуј се, ми који верујемо Тобом 
постадосмо заједничари вечне радости, избави нас од искушења, 
од робовања туђинцима и од сваке друге невоље, које због многих 
грехова, Дјевице, наилазе на грешне смртнике.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Ти си се јавила као наше просвећење и укрепљење, стога Ти 
кличемо: Радуј се, Звездо незалазна Која уводиш у свет Велико 
Сунце; Радуј се, Свечиста, Која си отворила затворенима Едем; 
Радуј се, Стубе огњени, Ти Која уводиш човечанство у горњи 
живот.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  

Стојмо богобојажљиво у дому Бога нашег и усликнимо: Радуј се, 
Владарко света; Радуј се, Маријо Богородице свију нас; Радуј се, 
Ти једина беспрекорна и прекрасна међу женама; Радуј се, Сасуде, 
Која си примила Неисцрпно Миро изливено на Тебе.  

Пресвета Богородице, спаси нас!  



 

Радуј се, Голубице Која си родила Милостивога; Радуј се, 
Приснодјево; Радуј се, хвало свих Преподобних, победни Венче 
подвижника; Радуј се, божански Украсе свих Праведника и 
спасење нас верујућих.  

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

Кондак глас 8.  

Возбраној војеводје побједитељнаја, но јако избављше всјак от 
злих благодарственаја, восписујем ти раби Твоји Богородице, но 
јако имушча державу непобједимују от всјаких нас бјед свободи, 
да зовем ти, Радујсја Невјесто, не невјестнаја!  

Током Великог (Часног) поста I, II, III и IV недеље сваког петка, 
после канона се чита по једна четвртина Акатиста Пресветој 
Богородици, и то овим редоследом:  

I недеље - од 1. Кондака до 4. Кондака,  

II недеље од 4. Икоса до 7. кондака,  

III недеље од 7. Икоса до 10. Кондака,  

IV недеље од 10. Икоса до 1. Кондака (јер после 13. Кондака који се 
чита три пута, чита се с почетка 1. Икос и на послетку 1. 
Кондак),  

а у суботу V недеље после канона се прочита читав Акатист. 



 

 

КАНОН Пресветој Богородици (наставници нашој) 
ТРОЈЕРУЧИЦИ 
(глас 1.) 

По благослову свештеника почињемо:  

Господе услиши молитву моју; Слава: и ниње: Алилуја. Бог 
Господ и јави се нама (са стиховима).  

Затим тропари, глас 4. :  

Богородици сада понизно приђимо грешни и смирени и паднимо у 
покајању вапијући из дубине душе: Владичице, помози, смилуј се 
на нас, похитај, пропадамо од мноштва сагрешења. Немој одбити 
Своје служитеље празне, јер Тебе имамо као једину узданицу. 
(двапут)  

Слава: и ниње: Ми недостојни, Богородице, нећемо никада 
престати да говоримо о Твојој свемоћи, јер, када Ти не би стајала 
пред нама и молила се, ко би нас избавио од толиких опасности: ко 
би нас слободне до сада сачувао? Од Тебе нећемо одступити, 
Владичице, јер Ти увек спасаваш од свих несрећа оне, који Ти 
служе.  

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.  

КАНОН  

Песма 1.  

Ирмос: Твоја свепобедна десница крсно се у моћи прослави, јер 
она, Бесмртни, као свемоћна сатре противнике створивши 
Израиљу нови пут дубине.  

Најсветији Свецара Бога, огњезрачни, гледају на Твој благодатни и 
живи лик, Дјево Свенепорочна, а ми, служитељи Твоји са радошћу 
Ти певамо.  

Све је изнад ума што показујеш онима, који Те са љубављу славе и 
који, са вером у Бога, поштују Чиста, свемоћ Твоју, јер Ти се, 
Богородице, заиста славно прослави.  

Слава: Дајући велику благодат јерарху Твоме, Дјево, и ктитору 
светог храма Твога, Сави, царскоме сину, унапред си одредила да 
Твоја икона буде непотрошиво богатство Твоје часне обитељи.  



 

И ниње: Заиста се монасима тада, о Владичице, пресвета икона 
Твоја показа богатством, али и сада, нама, служитељима Твојим, 
боравећи ту, она даје неизречену част.  

Песма 3.  

Ирмос: Једини, Који знаш људског бића немоћ и милостиво 
узевши обличје његово, опаши ме силом са висине да бих Ти 
певао, Свети, одуховљени храме и неизречену славу Твоју, 
Човекољубче.  

Изиђоше монаси да приме пресвету икону Твоју, Мати Божја и 
ужаснуше се, бејаху, пак, радости испуњени и појаху: Владичице, 
Ти си наша похвала, неизречена у благости.  

Прихвати се рукама јерејевим божанствено изображење лика 
Твога, како си изволела; од радости играјући сви појаху: 
Богородице Пречиста, Ти си тврђава обитељи наше и част и слава.  

Слава: Поштујући и раније у обитељи преподобнога просвећене 
служитеље и слуге Твоје, Чиста, удостојила си, о Дјево Владичице, 
икону ову Твоју даровати као заступништво онима, који долазе 
овамо, Богоневесто.  

И ниње: Као некада Давид псалмопојац, Дјево Свенепорочна, који 
пред Божанственим кивотом играше, тако и ми сада, Владичице, 
стојећи пред часном иконом Твојом, радујући се, именујемо Те 
блаженом.  

По 3. и 6. песми говори ово:  

Спаси од невоља слуге Твоје, Богородице, јер сви, по Богу, Теби 
прибегавамо као неразрушивој стени и заступништву.  

Погледај милостиво, Свеопевана Богородице, на љуту озлобљеност 
тела мога и исцели душу моју од болести.  



 

Свештеник говори јектенију, затим:  

Сједален, глас 2.  

Мољење топло и стена необорива, милости источниче и света 
прибежиште, усрдно Ти вапијем: Богородице, Владичице, 
предухитри и од беда избави нас, једина брза Заступнице.  

Песма 4.  

Ирмос: Жезал од корена Јесејева и цвет од њега, Христе, од Дјеве 
процветао си; из горе хваљене сеновите честе, дошао си, 
оваплотивши се од Безбрачне, бестелесни Боже, слава сили Твојој, 
Господе.  

Заиста је незнан, Дјево, долазак пречисте иконе Твоје: силом 
Твојом упути се овамо и стаде испред вратница у сијању 
светлости, знаменујући Твоју велику бригу према обитељи.  

Сав лик монашествујушчих, Дјево Богопрослављена, са радошћу 
Те прими и једну као ваистину Дјево Богородицу, Којој се са 
страхопоштовањем поклањаху и појаху Теби, Марије: слава сили 
Твојој, Владичице.  

Слава: Унутар светилишта, о Дјево Марије, лик Твој пречасни 
часно положише као неоцењену ризницу, али Ти си изволела у 
храму том на престолу предстати ради просвећења Твојих 
служитеља и као Заступништво.  

И ниње: Радуј се, истинита Дјево и Владичице Свете Горе; Радуј 
се, оних на Атону Песмословље; Радуј се, Покрове свих, који се на 
Тебе надају; Радуј се, Хиландарске обитељи Чуварко и 
Надзорнице; Радуј се, Заступнице наша необорива.  

Песма 5.  



 

Ирмос: Просветивши сијањем доласка Твог, Христе, и осветивши 
крстом Твојим крајеве света, просвети срца светлошћу Твога 
Богопознања, оне, који Те православно певају.  

Насртаје противника, у разна времена, икона ова одби, Дјево, исто 
као и раније нека и сада и занавек спасе обитељ Твоју и 
служитеље, који су у њој.  

Дубина обитава у источнику чудеса, част и благодат се 
Божанствена показује, а заједно са чашћу и сладост се изражава 
Царици Матери, која јој доликује.  

Слава: Велику Твоју милост у страшни дан подари слугама 
Твојим милостивим оком, јер, иако смо испуњени греховима, нека 
не отпаднемо од Твоје самилости, Владичице Чиста.  

И ниње: Са пуним страхопоштовањем, Честна, према Твојој 
милости приносим ово недостојно певање, да бих показао своју 
благодарност због многих Твојих доброчинстава, Богообрадована 
Владичице.  

Песма 6.  

Ирмос: Пророка Јону подражавајући вапијем: живот мој, Боже, 
избави од трулежи и спаси ме, Спасе света, који узвикујем: слава 
Теби.  

О благодатно давање, Богородичина иконо, Теби вапијем 
приљежно: сачувај нас, који се поклањамо Теби и спаси све, који 
Те поштују.  

Као Царици обитељи покоравамо се верно: Тебе почитујемо, 
Чиста, и топло поздрављамо: учи нас и упућивати не престај, 
Наставнице наша Пречиста.  



 

Слава: Соломонових песама, Песма си најлепша, светих Пророка 
светло си прогледавање, увек си свету била Божанствено 
поучавање.  

И ниње: Благохвалити Те, као што приличи, немогуће је; глас 
Гаврилов приносимо ти, Чиста: благодатна Дјево радуј се, радуј се, 
Цвете неувенљиви.  

Спаси од невоља служитеље Твоје, Богородице, јер сви, по Богу, 
Теби прибегавамо, као неразрушивој стени и заступништву.  

Погледај милосрдно, свеопевана Богородице, на моју љуту телесну 
раздражљивост и исцели болести душе моје.  

Спаси од невоља слуге Твоје, Богородице, јер сви, по Богу, Теби 
прибегавамо као неразрушивој стени и заступништву.  

Погледај милостиво, Свеопевана Богородице, на моју љуту телесну 
раздражљивост и исцели болести душе моје.  

Спаси од невоље слуге Твоје, Богородице, јер сви, по Богу, Теби 
прибегавамо као неразрушивој стени и заступништву.  

Погледај милостиво, Свеопевана Богородице, на љуту озлобљеност 
тела мога и исцели душу моју од болести.  

Свештеник говори јектенију: Помилуј нас, Боже, по великој...  

Кондак, глас 6.  

Заступништво православних непостидно, посредништво Творцу 
непрестано, не презри гласе молби грешних, већ похитај, као блага, 
на помоћ нама, који Ти верно вапијемо: ускори на молитву и убрзај 
на мољење, посредујући увек, оне Богородице, који Те почитују.  

И одмах прокимен: Учинићу да се не заборавља име Твоје од 
колена на колено (Пс.44,17)  



 

Ђакон или свештеник говоре: Господу се помолимо.  

Певница: Господи помилуј и возглас: Јер си свет, Боже наш, и 
у светима почиваш и Теби славу узносимо Оцу, Сину и Светоме 
Духу, ниње и увек и у све векове. Амин.  

Све што дише нека хвали Господа.  

Нека се удостојимо слушања светог Јеванђеља, Господа Бога 
молимо.  

Премудрост прости, чујмо свето Јеванђеље.  

Мир свима.  

Читање светог Јеванђеља по Луки:  

„А Марија, уставши онијех дана отиде брзо у горњу земљу у град 
Јудин. И уђе у кућу Заријину и поздрави се с Јелисаветом. И кад 
Јелисавета чу честитање Маријино, заигра дијете у утроби њезиној 
и Јелисавета се напуни Духа Светога. И повика здраво и рече: 
благословена си Ти међу женама и благословен је плод утробе 
Твоје. И откуд мени ово да дође Мати Господа мојега к мени? Јер, 
гле, кад дође глас честитања Твојега у уши моје, заигра дијете 
радосно у утроби мојој. И благо оној, која вјерова, јер ће се 
извршити што јој каза Господ. И рече Марија: Велича душа моја 
Господа и обрадова се дух мој Богу Спасу мојему. Што погледа на 
понижење слушкиње своје, јер гле, од сада ће ме звати блаженом 
сви нараштаји; што ми учини величину Силни и свето име Његово; 
и милост је Његова од колена на колено онима који га се боје. 
Показа силу руком својом, разасу поносите у мислима срца 
њихова. Прими Израиља слугу својега да се опомене милости; као 
што говори оцима нашијем Авраму и сјемену његову до вијека. 
Марија пак сиједи с њом око три мјесеца и врати се кући својој.“  

Слава, глас 2. : Оче, Речи и Душе, Тројице света, очисти мноштво 
сагрешења наших.  



 

Помилуј ме, Боже, по великој милости Својој и по мноштву 
доброте Своје очисти безакоње моје.  

(глас 6.)  

Не повери ме људској заштити, Пресвета Владичице, него прими 
молбе слуге Твога, невоља ме обухвата, не могу да трпим стреле 
демонске, покрова немам, нити имам коме да прибегнем, грешни, 
увек побеђиван и утехе немам осим Тебе, Владичице, узданицо 
света и заступнице верних, не презри мољење моје, већ учини да 
оно буде од користи.  

Песма 7.  

Ирмос: Тебе, као умну пећ, Богородице, гледамо верни; Као што 
спасе три младића, Преузвишени, свецели свет обнови у утроби 
Твојој, хваљени отаца Бог и препрослављени.  

Твоја обитељ Хиландарска испуни се светлом славом и чашћу, 
Дјево, због иконе Твоје, коју, поштујући је, непрестано вапијемо: 
Радуј се, свехвална Богородице, благословена и свенепорочна 
Владичице.  

Царски, као Царица, даровала си даре Своје Симеону и сину му 
Сави, које си и осветила на земљи и прославила на небесима, зато 
спаси њиховим молитвама и нас слуге Твоје.  

Слава: Десницу Јованову одсечену Тебе ради, убрзо си опет 
исцелила и побудила да пише о поштовању икона, зато ову Твоју 
свету икону с љубављу целивамо.  

И ниње: Чудотвори и прима благословено назначење, икона ова, 
Дјево Блага, коју си Тројеручицом благоизволела назвати и пред 
којом ће се поклањати у знак тадашњег чуда, коју са 
страхопоштовањем целивамо.  



 

Ирмос: Чудо надприродно показа пећ што даде росу: не опали 
младиће, као ни огањ Божанства Дјеву, када у њену утробу уђе, 
зато опевајући, запевајмо: нек` благослови сва твар Господа и нека 
Га преузнесе у све векове.  

Чудеса натприродна исписује Твоја, увек животворна икона, Дјево, 
зато к њој прибегавајући са искреним расположењем и топлом 
љубављу срца, плод ћемо пожњети, Благословена, спасење ћемо 
стећи и Богородицу славити у све векове.  

Показује се као небо светлоносно овај храм Твој, Дјево, светлост 
најслађа блиста од престола Твога високога на коме се Твоја чудна 
икона добро учврсти и даре дарује онима, који јој се достојно 
приближавају и поклањају са страхопостовањем.  

Благословимо Оца, Сина и Светога Духа, Господа.  

Слава: Сачувај свечасну обитељ Твоју, благодаћу иконе Твоје, од 
сваке беде, напасти и невоље, молитвама светих Твојих ктитора, 
Богородице Пресвета, а нас удостој да се молимо, спасавани 
таквога удела, милосрђем Твојим: да Те опевамо кроза све векове.  

И ниње: Прими, Дјево, ово смерно појање, као што Син Твој 
прими две лепте од свег срца оне удовице, ради јасног показивања 
благодарења кћери наше, јер Ти, на слободну вољу, а не на речи 
гледаш, истинита Царице, благословена у све векове.  

Хвалимо, благосиљамо и поклањамо се Господу, појући и 
превазносећи Га у све векове.  

Ирмос: Чудеса натприродна показа огњезрачна пећ у древности: 
огањ не опали младиће, јављајући Христово бесемено од Дјеве 
Божанствено рођење, зато певајући, ускликнимо: нека благослови 
сва твар Господа и нека Га преузнесе у све векове.  

Песма 9.  



 

Ирмос: Начин чистога рождества Твога, огњепална купина показа, 
јавивши се као неопаљива, и сада угаси напасти свирепе пећи на 
нас, молимо Те непрестано, Богородице и величамо.  

Име Твоје, Свеопевана, достојно поштовано, славећи опевамо, 
песму непрекидну смирено приносећи Владичици нашој 
Свецарици: Радуј се, Богородице; Радуј се, Маријо, 
многоименована; Радуј се, Маријо свечудна; Радуј се, 
Благословена, свештени Престоле са кога капљу сунца; Радуј се, 
наслађивање постника, украсе свих монаха; Радуј се, православних 
спасење и заступништво.  

Слава: Чуварка обитељи предстоји и монаха свих наставница, 
Хиландарска икона пречиста, коју са многом љубављу целивамо и 
Тебе као Богородицу и Дјеву нашу почитујемо.  

И ниње: Ако премудри и свети Јован Дамаскин не узможе 
достојно опевати доброчинства Твојих пучину, ко ће онда моћи 
опевати њих достојно? Али, као Богородицу, ми Те непрестано 
величамо.  

О пресветли облаче, Мати Божија, извојуј победу за нас моћном и 
свесилном десницом Својом и оне у невољама заступи, увређене 
заштити и грехе разреши Твојих молитвеника, јер све што хоћеш 
Ти можеш.  

Заиста је достојно да зовемо блаженом, Тебе, Богородицу, увек 
блажену и свебеспрекорну и Матер Бога нашега. Тебе, часнију од 
Херувима и несравњено славнију од Серафима, истиниту 
Богородицу величамо.  

Затим говоримо ове стихире:  

Вишу од небеса и чистију од сунчаних зракова, Која нас је 
избавила од клетве, Владичицу света, песмама почитујемо.  



 

Од многих мојих грехова болује тело, болује и душа моја, Теби 
прибегавам, Благодатна, Надеждо ненадежних, Ти ми помози.  

Владичице и Мати Избавитеља, прими мољење недостојних слугу 
Твојих, да посредујеш код рођенога од Тебе, Владичице света, 
буди Посредница.  

Певамо усрдно Теби песму сада, свеопеваној Богородици, радосно 
са Претечом и свима Светима, моли се, Богородице, да будемо 
поштеђени.  

Сва војинства Анђела, Претеча Господњи, дванаест апостола и сви 
Свети са Богородицом сатворите молитву, да бисмо се спасли.  

Друге стихире, глас 2.  

Све заступаш, Блага, који са вером прибегавају под свемоћни 
Покров Твој, другог избављења у бедама и невољама немамо, ми 
грешни према Богу, обремењени многим греховима, Мати Бога 
Вишњега, зато Ти припадамо: Избави од сваке неприлике 
служитеље Твоје.  

Стих: Учинићу да се не заборавља име Твоје од колена на колено. 
(Пс. 44, 17)  

Свих тужних Радости, и увређених Заступница, и гладних 
Хранитељка, и лутајућих Утеха, узнемирених Пристаниште, 
болесних Покрове и Заступнице, старости Жезле, Мати Бога 
Вишњега, Ти си Пречиста. Похитај, молимо Ти се, да спасеш 
служитеље Твоје.  

Стих: Чуј кћери и обрати к мени ухо своје. (Пс. 44, 10)  

Радуј се, Пречиста Дјево; Радуј се, часни Скиптаре Цара Христа, 
Радуј се, Која си произвела Грозд тајни; Радуј се, Двери небесна и 
Неопаљива Купино; Радуј се, Светлости свег света; Радуј се, свих 



 

Радости; Радуј се, верних Спасење; Радуј се, Заступнице свих 
православних Прибежиште; Радуј се, Владичице.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и кроза све 
векове. Амин.  

(глас 8.)  

Радуј се, Похвало васељене; Радуј се Храме Господњи; Радуј се, 
Горо сеновита; Радуј се, Прибежиште свих; Радуј се Свећњаче 
златни; Радуј се, Славо православних часна; Радуј се, Маријо, мати 
Христа Бога; Радуј се, Рају; Радуј се, божанствена Трпезо; Радуј се, 
Сјенице; Радуј се, Жезле свезлатни; Радуј се, свих Уздање.  

Трисвето: Помилуј нас, Господе, помилуј нас, јер ми грешни, 
немајући икаквог оправдања, Теби као Владару ову молитву 
приносимо: помилуј нас.  

Слава: Господе, помилуј нас, јер се у Тебе уздамо, не гневи се јако 
на нас, нити помињи безакоња наша, него и сада као милостив 
погледај и избави нас од непријатеља наших, јер Ти јеси Бог наш и 
ми смо људи Твоји, сви смо дело руку Твојих, и Име Твоје 
призивамо.  

И ниње: Милосрђа двери отвори нам, благословена Богородице, 
да не погинемо ми који се у Тебе надамо, него да се Тобом 
избавимо од невоља: јер Ти си спасење рода православног.  

МОЛИТВА Пресветој Богородици (наставници нашој) 
ТРОЈЕРУЧИЦИ  

О, свемилостива Владичице, Пречиста Дјево Богородице, Која си 
на Атону, Хиландарског манастира игуманија, Ти си пречудно у 
Хиландарску лавру сама дошла и стала си у цркви на игумански 
престо. Дјево Тројеручице, светог Јована Дамаскина одсечену руку 
створила си здравом, и ја убоги Теби прибегавам тражећи спасења. 
Као што си (руку) исцелила милошћу Својом, спаси, помилуј и 



 

исцели, Чиста, телесне моје болести и душе моје немоћи, да бих Те 
певао и славио у векове. Амин.  

Тропар, глас 1.  

Данас нам засија радост целога света, јер се дарова Светој Гори 
Атонској чудотворна икона Твоја, Владичице Богородице, са 
приказивањем Твоје три пречисте и нераздељиве руке, ради 
прослављања Свете Тројице; призиваш верне и оне који Ти се моле 
да то познају: да двема држиш Сина и Господа, а трећом показујеш 
да си прибежиште и покров онима који Те поштују, и да избављаш 
од свих беда и напасти, да сви који притичу Теби са вером, 
примају изобилно ослобођење од свих зала, од непријатеља 
заштиту, тога ради и ми заједно са Атоном вапијемо Ти: Радуј се, 
Благодатна, Господ је с Тобом.  

Кондак, глас 8.  

Данас наста весело Твоје славље Богомати Пречиста, сви верни 
испунише се радости и весеља, јер се удостојише да много опевају 
предивно јављање часне иконе Твоје и рођенога од Тебе Младенца, 
истинитога Бога, Кога двема рукама грлиш, а трећом од беда и 
напасти нас избављаш, и од свих зала и неприлика.  

Служба ова врши се месеца јула, 12. дана 
Дело: Григорија Хиполита (1855.), Атон  

ПРАВОСЛАВНИ КАНОНИК, издаје манастир Денковац, 2004. 
с благословом Епископа шумадијског Господина Јована 



 

КАНОН РАСПЕЋУ ГОСПОДЊЕМ 
(Плач Пресвете Богородице) - глас 6. 

Песма 1.  

Прешавши воду као суво и египатско избегавши зло, Израиљац 
клицаше: Певајмо Избавитељу и Богу нашему!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Видевши на крсту распетог Сина и Господа, Дјева Пречиста 
ридаше горко - и са другим женама за Сином Својим нарицаше.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Видим Те, љубљено и мило чедо Моје, видим Те распета на крсту. 
О тешко мени, Сине мој, тешко болном срцу Моме!  

- Утеши Ме, Сине и Боже Мој!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Својом вољом, Сине и Творче Мој, Ти смрт љуту поднесе на крсту. 
Авај Мени, мајци Твојој жалосној, авај Мени крај крста неутешној!  

- Погледај на мене и на љубљеног ученика Својега!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Кроз плач проговори Пречиста: Лишена сам наде Моје, радости и 
весеља! Лишена сам Сина Мог и Господа!  

- Тешко Мени срца болна и рањена!  

Песма 3.  



 

Нема светога као што си Ти, Господе Боже наш, Који си укрепио 
верне Твоје, Добри, и утврдио нас на камену исповедања Твога.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Страха ради јудејска Петар се скри и Тебе, Христе остави; и сви 
други ученици Твоји побегоше и Тебе страдалника оставише.  

- Исусе Сине Мој распети!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

О чудесног ли рождества Твог, Сине мој! О, страшне ли тајне 
богорождества Твога, Господе! Какве сам се милости удостојила 
када сам Те родила!  

И рождеством Твојим над свима узвисила!  

- А сад се на крсту утроба Моја с Тобом распела!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Као да Те гледам, чедо Моје, к'о младенца на рукама Својим, којим 
сам Те одњихала!  

- А гле сада Мене, жалосне и уцвељене!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Светлост Моја слатка и сва нада Моја и живот Мој угаси се данас: 
Бог Мој умире на крсту!  

- Срце Моје свиснуће од бола, Сине Мој!  

Песма 4.  



 

Христос је моја сила, Бог и Господ, чесна Црква богодолично пева 
кличући, од чистога разума у Господу празнујући.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

О, незалазно и неугасиво сунце Моје! О, Превечни Боже и Творче 
свих твари, Господе!  

- Зар Ти смрт окуси и смрт крсну претрпи?!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Дјева неискусобрачна завапи честитом Јосифу: Похитај к Пилату и 
измоли од њега  

- Са крста тело Учитеља твојега!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Збуни се Јосиф праведни видевши Пречисту како сузе лије горке и 
плачући приступи Пилату и завапи гласом  

- Дај ми тело Бога мојега!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Материнско срце Моје кида се од бола када Тебе, чедо, видим 
распета.  

- На крсту Те ранише и обнажише и славу божанску смрћу 
засенише.  

Песма 5.  

Озари божанском светлошћу Својом, душе оних који Ти се с 
љубављу моле, Благи, молим Ти се, да би знали Тебе, Реч Божију, 
Истинитог Бога Који избавља од мрака греховнога.  



 

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Тело Твоје пречисто Јосиф и Никодим с крста скидоше, и сузним 
Те очима целиваше и миром помазаше  

- И као Бога опојаше.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Примивши тело Твоје у наручје Своје материнско, Дјева Пречиста 
заплака горко: Љубљени Сине Мој, што Ме остави у претешком 
болу и жалости?  

- И кроз сузе горке Она Те љубљаше.  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Једина нада моја и живот Мој једини Ти јеси, Сине и Боже Мој!  

Једина светлост очију Мојих, Владико! Шта ће робиња Твоја, 
Господе?  

Шта ће Мајка без Тебе? - Сине Мој, чедо Моје љубљено!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Срце Моје жалосно и болесно уздише за Тобом, поругано, 
измучено чедо Моје! О, обнажено и рањаво тело Моје! О, 
усамљени Исусе!  

- Ево лежиш мирисима помазан, мртви Сине Мој!  

Песма 6.  

Гледајући море живота, узбуркано буром искушења, тихоме 
пристаништу твоме притекох и вапијем ти: изведи из пропасти 
живот мој, Многомилостиви.  



 

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Ти Који мртве васкрсаваш, Исусе Сине Мој, сам лежиш мртав, 
Човекољупче!  

Ти Који све држиш моћном руком Својом, сада лежиш без даха 
крај гроба!  

Ох, бар да умрем с Тобом! - Да не гледа Тебе Мајка мртвога!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

О, Преблаги Боже, и Премилостиви Господе! Где зађе сунце славе 
Твоје?  

Где ишчезе красота лица Твојега? Тешко Мени Мајци Твојој!  

- Зар да Тебе таквог гледам Сине и Боже Мој?!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

Зар ни једну реч нећеш казати слушкињи Својој, Слове Божији!  

Зар се нећеш смиловати Мајци рођеној? Погледај на Ме, Сине Мој!  

Реч утехе даруј, Владико! - Зар да Тебе Мајка несрећна мртвог 
целива?!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Глас Твој слатки и осмех Твој благи нећу више чути и видети!  

Нећу више дивно лице Твоје гледати! - Зашло си Ми сунце моје 
заувек, Сине Мој!  

Кондак, глас 8.  



 

Прославимо Исуса, распетога нас ради, као што Га Мајка Божија 
прослави! Видевши Га на крсту, Дјева завапи: иако распеће 
подносиш, Исусе, Ти јеси Син и Бог Мој!  

Песма 7.  

Анђео учини те пећ даде росу светим младићима, а заповест 
Божија палећи Халдејце убеди мучитеља да узвикне: благословен 
си, Боже отаца наших.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Архангел Гаврил, благовесник Божији, назва Тебе Сином, Царем и 
Богом и укрепи надом срце Моје. А шта видим сада, светлости 
Моја слатка, Исусе?  

- Тебе, Сине, нага и мртвога!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

О, Сине и Слове Божији, чуј вапај Мој и глас Мој: не остављај 
Мајку жалосну, Мене сироту! Поведи и Мене да увек будем с 
Тобом, Владико!  

- Не могу без Тебе живети, Сине Мој!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

С мироносицама покрај гроба твога Дјева тихо плакаше док Тебе, 
Христе, у гроб не спустише. А када Те у гроб хладни полжише, 
тада Мајка за Тобом нарицаше:  

- Куда идеш, Сине Мој, а Мене остављаш?!  

И сада и увек и у све векове, амин.  



 

Болом сломљења и измучена Мајка Твоја ридаше и жене 
мироносице призиваше: ходите да оплачемо Сина Мог!  

Ходите и Мени немоћној помозите!  

- Јер гле светлост слатка Моја и Учитељ ваш - гробу се предаје.  

Песма 8.  

Хвалимо, Благословимо, поклањајмо се Господу, певајући и 
превозносећи у све векове.  

Светима си из пламена росу извео, и жртву праведникову водом 
спалио, јер све што хоћеш, Христе, чиниш. Тебе величамо кроз 
векове.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Видевши Дјеву скрхану болом над телом јединца Свог, Јосиф 
горко заплака и зарида:  

О, како ћу Те сахранити Боже Мој? Како ћу Те у гроб положити?  

- А каквом ли плаштаницом пречисто тело Твоје обвити?!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Божански лик Твој чудесни превазиђе ум наш, Господе! Јер Ти 
одржаваш сву твар, Исусе!  

Зато Теби са страхом Јосиф и Никодим приступише и Тебе на 
рукама својим понесоше и у гроб положише  

- И Тебе, Бога, сахранише!  

Благословимо Оца и Сина и Светога Духа Бога.  



 

Тебе Који мртве заповешћу подижеш Господе, Тебе у гроб хладни 
полажу, Сине! О, зар може гроб овај ништавни држати Тебе, 
Сведржитеља, Господа и Бога Мојега?  

- Не могу тајну ову разумети!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Од гроба Твога, Сине, не устаје Мајка Твоја, и плач Мој до смрти 
не престаје!  

Јер не може Мајка Твоја без Тебе! Ко ће Ме разделити од Сина 
Мог?  

Ко ли од Бога Мог одвојити? - Ево идем и ја за Тобом, Владико!  

Песма 9.  

Људима је немогуће Бога видети, на Њега не смеју ни чинови 
анђелски гледати; но кроз Тебе, Свечиста, јави се људима Слово 
оваплоћено. Њега величајући, са небеским војскама Тебе блаженом 
зовемо.  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Радост више неће коснути срце Моје, Сине Мој! Јер Ти у гроб зађе, 
Радости Моја! Ах, неће Тебе Мајка самога оставити! Неће се од 
Тебе одвојити!  

- Него ћу крај Тебе умрети и с Тобом се сахранити!  

Припев: Слава Теби Боже наш, слава Теби!  

Исцели ране Моје, Господе! Ублажи бол Мој и тугу, чедо Моје! 
Зна Мајка Твоја да све можеш учинити, Владико! О, свемоћни 
Сине Божији! Ти за нас пострада вољно и у гроб леже, Исусе!  



 

- Васкрсни из мртвих, Боже Мој!  

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу.  

О, како се скри од Тебе, Мајко Моја, бездна милости!  

О, како љуто страдаш због Мене! Чуј глас Мој тајни у срцу Свом:  

Нећу Те оставити жалосну, Богородице!  

За спас рода Адамова Ја пострадах данас, - али ћу к'о Бог 
васкрснути и Тебе узвеличати!  

И сада и увек и у све векове, амин.  

Појем милосрђе Твоје, о Човекољупче!  

И клањам се Богатству милости Твоје, Владико!  

Ти смрт крсну поднесе за нас да род наш од смрти избавиш.  

- Васкрсни у слави, Спасе наш, и помилуј нас! 

 



 

 

 

 

АКАТИСТИ 



 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ 
БОГОРОДИЦИ (БЛАГОВЕШТЕНСКИ) 

 

 

 

Кондак 1. 
 



 

Теби, Богородице, војвоткињи која се бори за нас, ми, слуге Твоје, 
узносимо победне и захвалне песме, јер смо се избавили од зала. 
Но и сада, пошто имаш непобедиву моћ, ослободи нас од свих 
опасности, да Ти кличемо: Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Икос 1. 
 
Анђео првак би послан с неба да каже Богородици: Радуј се! И 
гледајући Те, Господе, оваплоћавана бестелесним гласом, беше 
запрепашћен, и стајаше кличући Јој ово: 
Радуј се, Тобом ће радост заблистати! 
Радуј се, Тобом ће проклетство ишчезнути! 
Радуј се, позивање натраг палога Адама! 
Радуј се, избављење Еве од суза! 
Радуј се, висино недостижна за људске мисли! 
Радуј се, дубино несагледна и за анђелске очи! 
Радуј се, јер си престо Цара! 
Радуј се, јер носиш Носитеља свега! 
Радуј се, звездо која објављује Сунце! 
Радуј се, утробо божанског оваплоћења! 
Радуј се, јер се тобом обнавља твар! 
Радуј се, јер Тобом Творац постаје дете! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 2. 
 
Света, видећи себе у чистоти, смело говори Гаврилу: твоја 
необична реч изгледа неусвојива за моју душу, јер како говориш о 
трудноћи од бесеменог зачећа, кличући: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Тражећи да сазна несазнајно знање, Дјева рече служитељу тајне: 
реци ми, како је могуће да се син роди од чисте утробе? Он јој 
одговори, мада са страхом, ипак кличући овако: 
Радуј се, поверенице неисказане одлуке! 
Радуј се, верна чуварко онога што захтева ћутање! 



 

Радуј се, почетку чуда Христових! 
Радуј се, језгро догмата Његових! 
Радуј се, лествице небеска којом сиђе Бог! 
Радуј се, мосте који жите ље земље одводиш са земље на небо! 
Радуј се, чудо, о коме много говоре Анђели! 
Радуј се, многооплакани поразе демона! 
Радуј се, јер си на неисказан начин родила Светлост! 
Радуј се, јер ником ниси открила како! 
Радуј се, јер превазилазиш знање мудрих! 
Радуј се, јер обасјаваш разуме верних! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 3. 
 
Сила Свевишњега осени онда Безбрачну ради зачећа, и њену 
плодну утробу показа као дивну њиву за оне који желе да пожању 
спасење, пошто они певају: Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Пошто је Дјева примила Бога у утробу, похита к Јелисавети. А 
детенце ове, одмах распознавши њен поздрав, обрадова се; и 
узигравањем, као песмом, клицаше Богородици: 
Радуј се, лозо неувенљивог чокота! 
Радуј се, стицање бесмртног плода! 
Радуј се, јер си човекољубивог Земљоделца обрадила! 
Радуј се, јер си Родитеља живота родила! 
Радуј се, њиво,је си произвела обилан род милосрђа! 
Радуј се, трпезо, јер носиш изобиље умилостиљења! 
Радуј се, јер чиниш да цвета рај сладости! 
Радуј се, јер спремаш пристаниште душама! 
Радуј се, пријатни тамјане молитве! 
Радуј се, очишћење целога света! 
Радуј се, Божије благовољење према смртнима! 
Радуј се, смелости смртних према Богу! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 



 

Кондак 4. 
 
Имајући унутра буру двоумљивих помисли, целомудрени Јосиф се 
збуни гледајући, Тебе безбрачном, Беспрекорна, сумњајући да си 
се нецеломудрено понела. Али када сазнадеда је Твоје зачеће од 
Духа Светога, рече: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Чуше пастири Анђеле где песмом славе долазак Христов у телу, и 
отрчавши к Њему као к Пастиру, видеше Га као безазлено Јагње, 
отхрањено у Маријиној утроби, коју славећи говораху: 
Радуј се, Мајко Јагњета и Пастира! 
Радуј се, торе разумних оваца! 
Радуј се, одбрано од невидљивих непријатеља! 
Радуј се, отварање рајских врата! 
Радуј се, јер се све небеско радује са земљом! 
Радуј се, јер све земаљско ликује са небом! 
Радуј се, неућутна уста Апостолâ! 
Радуј се, непобедива смелости Мученикâ! 
Радуј се, чврсти ослонче вере! 
Радуј се, светло познање благодати! 
Радуј се, јер се Тобом обукосмо у славу! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 5. 
 
Угледавши Богом вођену звезду, мудраци иђаху за њеном 
светлошћу, и држећи се ње као светионика, њоме тражаху моћнога 
Цара; и стигавши до Недостижног, обрадоваше се клицаху Му: 
Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Видеше синови Халдејаца на рукама Дјеве Онога што је руком 
саздао људе, и познавши у Њему Господа, иако је примио обличје 
слуге, похитавше да Му послуже даровима и да кличу 



 

Благословеној: 
Радуј се, Мајко Незалазне Звезде! 
Радуј се, зоро тајанственога Дана! 
Радуј се, јер си угасила пећ заблуде! 
Радуј се, јер осветљујеш тајне Свете Тројице! 
Радуј се, јер нечовечног мучитеља збацујеш са власти! 
Радуј се, јер си показала човекољубивог Господа, Христа! 
Радуј се, јер ослобађаш од незнабожачке вере! 
Радуј се, јер извлачиш из муља нечистих дела! 
Радуј се, јер си уклонула клањање огњу! 
Радуј се, јер избављаш од пламена страсти! 
Радуј се, Настванице верних ка целомудрију! 
Радуј се, радости свих нараштаја весеље! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 6. 
 
Поставши богоносни проповедници, мудраци се вратише у 
Вавилон, испунивши Твоје пророштво и проповедавши свима 
Тебе, Христа, оставише Ирода као безумника, који не зна певати: 
Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Обасјавши Египат светлошћу истине, протерао си таму лажи, јер 
идоли његови попадаше, пошто не бехуу стању да поднесу Твоју 
силу. А они који се избавише од њих клицаху Богородици: 
Радуј се, усправљење људи! 
Радуј се, сурвавање демона! 
Радуј се, јер си моћ заблуде уништила! 
Радуј се, јер си лукавство идола изобличила! 
Радуј се, море које си потопило духовног Фараона! 
Радуј се, камену који си напојио жедне живота! 
Радуј се, огњени стубе, који показујеш пут онима што су у мраку! 
Радуј се, заклоне света, шири од облака! 
Радуј се, храно, замено мáне! 
Радуј се, служитељко свете сласти! 



 

Радуј се, земљо обећана! 
Радуј се, из Тебе тече мед и млеко! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 7. 
 
Кад је Симеон имао да се престави из овог варљивог света, Ти си 
му био дат као детенце, а он у Теби познаде савршеног Бога. Стога, 
задивљен Твојом неисказаном мудрошћу, он ускликну: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Творац јавивши се, показа нову твар нама који смо постали од 
Њега. Он је произашао из бесемене утробе и сачувао је чистом, као 
што је била, да бисмо Је ми, видећи чудо, славили кличући: 
Радуј се, цвете непролазности! 
Радуј се, венче уздржљивости! 
Радуј се, јер у Теби блиста праслика васкрсења! 
Радуј се, јер показујеш живот анђелски! 
Радуј се, дрво које доноси диван плод којим се хране верни! 
Радуј се, дрво доброг хлада, под које се склањају многи! 
Радуј се, јер си носила у утроби Путовођу заблуделих! 
Радуј се, јер си родила Избавитеља заробљених! 
Радуј се, умилостивљење праведнога Судије! 
Радуј се, опроштају многих грехова! 
Радуј се, одећо смелости нагима! 
Радуј се, љубави која побеђујеш сваку жудњу! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 8. 
 
Видећи необично рођење, удаљимо се од света, преневши ум свој 
на небо. Јер се ради тога узвишени Бог јави на земљи, као смерни 
човек, желећи да привуче к висини оне који Му кличу: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 



 

Неописана Реч сва беше међу бићима доле, и нимало се не удаљи 
од оних горе. Јер се зби божанско снисхођење а не просторно 
прелажење, и рођење од Дјеве која Бога прими, и која слуша ово: 
Радуј се, сместиште несместивог Бога! 
Радуј се, врата узвишене тајне! 
Радуј се, Ти, о којој слушајући, неверници сумњају! 
Радуј се, несумљива похвало верних! 
Радуј се, пресвета колеснице Онога који почива на Херувимима! 
Радуј се, предивно обиталиште Онога који обитава на 
Серафимима! 
Радуј се, јер си супротности ујединила! 
Радуј се, јер си девичанство и рођење сјединила! 
Радуј се, јер се Тобом скиде проклетство! 
Радуј се, јер се Тобом отвори рај! 
Радуј се, кључу царства Христова! 
Радуј се, надо вечних добара! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 9. 
 
Сва природа анђелска би запрепашћена великим делом Твога 
очовечења, јер Онога који је као Бог неприступан, гледаше као 
свима присутног човека, који борави с нама и од свих чује: 
Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Речите говорнике видимо као рибе безгласне пред Тобом, 
Богородице, јер не могу да објасне како си и девојка остала и у 
стању била да родиш. Ми пак, дивећи се тајни, са вером кличемо: 
Радуј се, сасуде Божије мудрости! 
Радуј се, ризницо Његовог промисла! 
Радуј се, јер си показала да су мудраци немудри! 
Радуј се, јер си красноречивце изобличила као мутавце! 
Радуј се, јер страшни истраживачи залудеше! 
Радуј се, јер творци басана бише уништени! 
Радуј се, јер растргла варљиво мудровање Атињана! 



 

Радуј се, јер пуниш мреже рибарâ! 
Радуј се, јер извлачиш из дубине незнања! 
Радуј се, јер многе просвећујеш знањем! 
Радуј се, лађо оних који желе да се спасу! 
Радуј се, пристаниште пловаца живота! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 10. 
 
Уредитељ свега, желећи да спасе свет, својевољно дође к њему; и 
ма да је као Бог – пастир, ради нас се јави као човек; јер позвавши 
слично сличним, као Бог чује: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Богородице Дјево, Ти си тврђава за девојке и за све који Ти 
прибегавају, јер Те тако, пречиста, устроји Творац неба и земље, 
који је обитавао у утроби Твојој, и научио сведа Ти кличу: 
Радуј се, стубе девичанства! 
Радуј се, врата спасења! 
Радуј се, человођо духовне обнове! 
Радуј се, даваоче божанске доброте! 
Радуј се, јер си препородила зачете срамно! 
Радуј се, јер си лишене ума обдарила умом! 
Радуј се, јер си уништила упропаститеља душа! 
Радуј се, јер си родила Сејача чистоте! 
Радуј се, палато бесемене удаје! 
Радуј се, јер си верне сјединила са Господом! 
Радуј се, дивна одгајатељко девојака! 
Радуј се, невестоукраситељко светих душа! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 11. 
 
Свака песма која се труди да се распростре на мноштво милосрђа 
Твог, доживљује пораз, јер када бисмо Ти, Свети Царе, принели 
онолико песама колико је песка, ни онда не бисмо учинили ништа 



 

достојно онога што Ти дајеш нама који Ти кличемо: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Као светлоносну буктињу која светли онима што су у тами, видимо 
Свету Дјеву. Јер Она, запаљујући нематеријалну светлост, води све 
божанском знању, просвећујући ум сјајем, а слави се овим 
усклицима: 
Радуј се, зраку Духовног Сунца! 
Радуј се, блистање Незалазне Светлости! 
Радуј се, муњо која осветљујеш душе! 
Радуј се, јер као гром запрепашћујеш непријатеље! 
Радуј се, јер из тебе излази многосветло просвећење! 
Радуј се, јер испуњујеш реку која обилно тече! 
Радуј се, јер живопишеш слику купјељи! 
Радуј се, јер уклањаш прљавштину греха! 
Радуј се, бањо, која умива савест! 
Радуј се, чашо која точи радост! 
Радуј се, мирисе Христовог миомира! 
Радуј се, животе тајанственог весеља! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 12. 
 
Пошто узажеле да подари опроштај старих дугова, приближи се 
сâм онима који се беху одаљили од Његове благодати: и, 
подеравши обавезницу, чује од свих ово: Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Опевајући Твој Пород, Богородице, ми и Тебе славимо као живи 
храм; јер Господ, који све држи руком, боравивши уутроби Твојој, 
освети Те, прослави Те, и научи све да Ти кличу: 
Радуј се, Скинијо Бога Логоса! 
Радуј се, јер светошћу превазилазиш Светињу над светињама! 
Радуј се, Кивоте позлаћени Духом! 
Радуј се, неисцрпна ризницо живота! 



 

Радуј се, скупоцена круно побожних царева! 
Радуј се, часна похвало богобојажљивих свештеника! 
Радуј се, Цркве непоколебиви стубе! 
Радуј се, неразрушива тврђаво царства! 
Радуј се, јер се Тобом уздижу победне заставе! 
Радуј се, јер се Тобом обарају непријатељи! 
Радуј се, тела мога исцељење! 
Радуј се, душе моје спасење! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 13. 
 
О, свехвална Мати, која роди Реч светију од свих светих, 
примивши садашњи принос, избави све од сваке напасти, и 
ослободи будућих мука све који Ти кличу: Алилуја! (Овај кондак 
се чита три пута) 
 
Икос 1. 
 
Анђео првак би послан с неба да каже Богородици: Радуј се! И 
гледајући Те, Господе, оваплоћавана бестелесним гласом, беше 
запрепашћен, и стајаше кличући Јој ово: 
Радуј се, Тобом ће радост заблистати! 
Радуј се, Тобом ће проклетство ишчезнути! 
Радуј се, позивање натраг палога Адама! 
Радуј се, избављење Еве од суза! 
Радуј се, висино недостижна за људске мисли! 
Радуј се, дубино несагледна и за анђелске очи! 
Радуј се, јер си престо Цара! 
Радуј се, јер носиш Носитеља свега! 
Радуј се, звездо која објављује Сунце! 
Радуј се, утробо божанског оваплоћења! 
Радуј се, јер се тобом обнавља твар! 
Радуј се, јер Тобом Творац постаје дете! 
Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
Кондак 1. 



 

 
Теби, Богородице, војвоткињи која се бори за нас, ми, слуге Твоје, 
узносимо победне и захвалне песме, јер смо се избавили се од зала. 
Но и сада, пошто имаш непобедиву моћ, ослободи нас од свих 
опасности, да Ти кличемо: Радуј се, Невесто Неневестна! 
 
 
Молитва Пресветој Богородици 
 
О Пресвета Богородице, Дјево Господарице, узвишенија од Анђелâ 
и Арханђелâ, и драгоценија од целокупне творевине, велико 
удивљење Анђелâ; висока проповеди Пророкâ; свеславна похвало 
Апостолâ, дивни украсе Светитељâ; чврста тврђаво Мученикâ; 
спасоносна наставо монахâ; несустајуће уздржање постникâ; 
чистото и славо девственикâ; мудрости и васпитање деце; 
хранитељко удовица и сирочади; одећо нагих; здравље болесних; 
ослобођење заробљених; тишино морепловаца; тихо пристаниште 
буром витланих; неуморна наставнице заблуделих; удобни прелазе 
путникâ; благи, одморе трудбеникâ; брза заштитнице оних у 
опасностима; заклоне и уточиште увређених; надо надајућих се; 
помоћнице оскудних; непоторшиво богатство убогих; свагдашња 
утехо уцвељених; љубавно смирење ненавиђених; спасење и 
орођење с Богом грешникâ; силно утврђење свих православних; 
непобедива заштито и потпоро, - Тобом нам, Владичице, 
Невидљиви постаде видљив; и Теби, Госпођо, молбу приносимо 
ми грешне слуге Твоје.О, премилостива и свечудна Царице умне 
светлости, Ти си нам родила Цара – христа Бога нашег, 
Животодавца свих, Тебе што је небеско слави, и што је земљаско 
хвали. Уме анђелски; звездо светозарна; најсветија међу светима; 
царице царицâ; владарко свих твари; Дјевице боголика; невесто 
чиста; палато Пресветог Духа; огњени престоле Цара невидљивог; 
кивоте небески; носитељко Логоса Божијег; колеснице 
пламенолика; почивалиште живога Бога; неизрециви саставе тела 
Христова; гнездо Орла небеског; грлице богогласна; голубице 
кротка, тиха и незлобива; бездно милости која растура облак гнева 
Божјег; дубино неизмерна; тајно неизразива; чудо несазнајно; 
нерукотворена Цркво јединог Цара свих векова; каде миомирисни; 



 

скерлете скупоцени; порфиро боготкана; рају душевни; шибљико 
живоносног дрвета; цвете прекрасни који си нам исцветао 
небескурадост; грозде спасења нашег; чашо Цара Небеског у којој 
се измеша од Духа Светог вино неисцрпне благодати; посреднице 
закона; почетку истините вере Христове; стубе непоколебиви; 
поморе јеретикâ; мачу јарости Божије на богопротивнике; страху 
ђаволима; победо у биткама; истинска чуварко свих хришћана, и 
сигурно спасење целога света! О, свемилостива Госпођо, Дјево 
Владарко Богородице, услиши нас који Ти се молимо, и покажи 
милост Своју на људима Твојим; моли Сина Свог да се избавимо 
од свакога зла; и обитељ нашу, и сваку обитељ, и град, и земљу 
верних, и људе који побожно прибегавају и признају свето име 
Твоје – сачувај од сваке напасти, погибије, глади, земљотреса, 
поплаве, пожара, мача, најезде туђинаца, и међусобног рата, од 
сваке болести и од сваке беде, да ни болест, ни претње, ни помор, 
нити икакав гнев Божји не тамане слуге Твоје, него нас чувај и 
спасавај милошћу Својом, Госпођо, која се молиш за нас; и подај 
нам увек погодно време за напредовање усева. Помогни, подигни и 
помилуј, свемилостива Господарице, оне што су у разним 
опасностима и невољама. Опомени се слугу Твојих, и не презри 
сузе и уздахе наше; и обнови нас благошћу милости Своје, да 
бисмо се, нашавши у Теби помоћницу, с благодарношћу тешили. 
Сажали се, Госпођо пречиста, на немоћне људе Своје, надо наша: 
расејане сабери, заблуделе на прави пут изведи, отпале од 
благочестиве отачке вере опет поврати, старост подржи, младеж 
научи, децу васпитај; и прослави онекоји Тебе славе; нарочито пак 
Цркву Сина Свог чувај и брани усве дане. О, милостива и 
свемилостива Царице небаи земље, Богородице Приснодјево, 
посредовањем Својим помилуј и спаси благоверни и 
христољубиви род наш и све православне хришћане, чувајући их 
под окриљем милости Своје; заштити их чесном ризом Својом, и 
моли Христа Бога нашег који се из Тебе оваплотио без семена, да 
нас наоружа небеском силом против свих видљивих и невидљивих 
непријатеља наших, против туђинаца и сународника наших који 
устају на нас и на веру нашу православну. Спаси и помилуј, 
Госпођо, преосвећеног епископа и оца нашег (име), свештенике и 
ђаконе, и сав клир црквени, и све правоверне људе, који се клањају 



 

и моле пред чесном иконом Твојом; погледај на све нас погледом 
милостиве помоћи Твоје; подигни нас из дубине греховне, и 
просвети очи срца да гледају на спасење; милостива нам буди 
овде; и на Страшном суду умоли за нас Сина Свог; оне слуге Твоје 
што су се у побожности преставили из овог живота (имена), уврсти 
у вечном животу са Анђелимâ и Арханђелимâ и са свима Светима 
да стану с десне стране Сина Твог и Бога; и молитвом Својом 
удостој све православне хришћане да са Христом живе, и да се у 
небеским насељима наслађују радости анђелске. Јер си Ти, 
Госпођо, слава небеских и нада земаљских бића. Ти си наша нада, 
и заштитница свих који Ти прибегавају и траже Твоју свету помоћ; 
Ти си наша усрдна молитвеница пре Сином Твојим и Богом 
нашим; Твоја материнскамолитва може много да утиче на Њега; и 
по Твоме заступништву усуђујемо се приступати престолу 
благодати пресветих и животворних Тајни Његових, иако смо 
недостојни. Стога, гледајући на икони свечесни лик Твој и како на 
рукама Својим држиш Сведржитеља, ми се грешни радујемо, и са 
умиљењем припадамо, и с љубављу је целивамо, очекујући, 
Госпођо, да помоћу Твојих светих богопријатних молитава 
достигнемо бесконачни живот, и непостиђени станемо на дан Суда 
с десне стране Сина Твог и Бога нашег, славећи Га заједно са 
беспочетним Оцем и пресветим и благим и животворним и 
јединосушним Духом кроза све векове. Амин. 
 
 
Молитва друга Пресветој Богородици 
 
Свемоћна, пречиста Госпођо, Владичице, Богородице, прими од 
нас недостојних слугу Твојих овечесне дарове, који само Теби 
приличе. Ти си се показала изабрана у васцелом роду људском, и 
узвишенија од свих небеских и земаљских створења, јер Тебе ради 
Господ сила бѝ с нама, и Тобом познасмо Сина Божјег и 
удостојисмо се светог Тела Његовог и пречисте Крви Његове. 
Стога си у свим нараштајима блажена Ти, Богоблажена, која си 
светлија од Херувимâ и уваженија од Серафимâ. И сада, свеславна 
Пресвета Богородице, не престај молити се за нас, недостојне слуге 
Твоје, да се избавимо од сваког скупа нечастивог и од сваке 



 

напасти, и да се сачувамо неповређени од сваког отровног напада 
ђаволског; и све до краја нас молитвама Твојим очувај неосуђене, 
да, спасавани Твојом помоћу и посредовањем, за све узносимо 
славу, хвалу, благодарност и поклоњење Једноме у Тројици Богу и 
Творцу свих, сада и увек и кроза све векове. Амин. 
 
 
Молитва Господу нашем Исусу Христу 
 
О велики Царе, Сведржитељу , милостиви Господе, Исусе Христе 
Боже мој, ево ја многогрешни предлажем као молитвеницу пред 
Тобом Мајку Твоју свебеспрекорну, пречисту Госпођу, Дјеву 
Богородицу и Владатељку свемилостиву, у васцелом свету 
молитвеницу за род хришћански, која нам је Тебе Христа Бога 
нашег родила телом због неисказане милости Твоје према нама. 
Стога, ради молитава Њених, Господе Исусе Христе Боже наш, 
покажи на мени убогом величину, благодат и милост Своју; подари 
ми опроштај грехова, и удостој ме да будем наследник Царства 
Твог са свима Светима кроза све векове. Амин. 
 
Кондак глас 8. 
 
Теби, Богородице, војвоткињи која се бори за нас, ми, слуге Твоје, 
узносимо победне и захвалне песме, јер смо се избавили се од зала. 
Но и сада, пошто имаш непобедиву моћ, ослободи нас од свих 
опасности, да Ти кличемо: Радуј се, Невесто Неневестна! 
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Кондак 1. 
 
Изабрано и дивно избављење нам се дарова, Твоја часна икона, 
Владичице, јер оне што се пред њом топло моле избављаш од 
вечне пропасти, и благодарно појање приносе Ти слуге Твоје, у 
умиљењу ускликујући: 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Икос 1. 
 
Ангели и силе небеске хвале Те, Богомати, као брзу хришћанску 
заступницу, и Ти си обрадовала оне што Ти код Твоје иконе овако 
ускликују: 
 
Радуј се, јер се Тобом читава васељена светлом радошћу испуни! 
 
Радуј се, јер се Твојим посредовањем недаће поништавају! 
 
Радуј се, неочекивано спасење онима што пропадају! 



 

 
Радуј се, љубвеобилна Мајко и Покрове оних што се у Тебе уздају! 
 
Радуј се, јер чамотињу палих у радост претвараш! 
 
Радуј се, јер се Тобом дарује исправљање нашег грешног живота! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 2. 
 
Све небеске силе се диве видевши Те да се за хришћане непрестано 
молиш Своме Сину. И ми, грешни, обасјавани богодоличним 
блистањем Твоје иконе која нам дарује брзу помоћ, не знајући как 
да Те достојно прославимо, призивамо: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Усрдна Заступнице, подари разбор нама, који пропадамо у својој 
жалости, Ти Која покровом Своје милости обухваташ оне што Ти у 
свакој невољи с умиљењем овако ускликују: 
 
Радуј се, Ти Која си нам у часу пометње због жалости корисне 
помисли ниспослала! 
 
Радуј се, јер се обузете страстима и оне што страдају срцем 
благодатно исцељујеш! 
 
Радуј се, брзо надвладавање грешних навика! 
 
Радуј се, јер оне, који Ти притичу услед страсти пијанства, 
избављаш! 
 
Радуј се, јер грешнике за благодатни живот разбуђујеш! 
 
Радуј се, брза Утешитељко у свим нашим недаћама! 



 

 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 3. 
 
Сила Господа Исуса Христа осени Те, Владичице, да би Те 
потражили сви који пропадају у недаћама и жалостима и Твоју 
помоћ испросили. Теби се даде благодат да одагнаш све недаће 
што нас опкољавају да би, спасени Тобом, ускликнули Богу: 
Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Будући веома милосрдна према људском роду, Ти, Богоневесто, 
покровом Своје благости закриљујеш оне који Те поштују и моле 
за Твоје заступање. Испружи руку помоћи њима и нама који Ти с 
умиљењем овако кличемо: 
 
Радуј се, јер увреде и клевете одбијаш! 
 
Радуј се, јер неправедне намере рушиш! 
 
Радуј се, јер од неправедне осуде спасаваш! 
 
Радуј се, јер од тамничких окова избављаш! 
 
Радуј се, јер из прогонства враћаш! 
 
Радуј се, јер свима који од Тебе траже милост помажеш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 4. 
 
Бура земних недажа и жалости обузе нас, Царице Небеска, и ми се 



 

с надом у Твоје заступање поклањамо Твојој чудотворној икони, 
верујући да ћеш усправити нас који пропадамо и призивамо: 
Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Господ, Који слуша Твоје посредовање за нас, испуњава Твоје 
прозбе. Тога ради се и ми грешни, који због својих недаћа 
пропадамо, гледајући на Твоју свету икону охрабрујемо да овако 
говоримо: 
 
Радуј се, неплодних родитеља сверадосно Раздрешење! 
 
Радуј се, Утехо унесрећених мајки! 
 
Радуј се, сиротих невидљиво Одгајање! 
 
Радуј се, палих младића и девојака Поправљање! 
 
Радуј се, јер мудрост науке сумњичавима откриваш! 
 
Радуј се, светло Сунце, које нас лучама милости и милосрђа 
загреваш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 5. 
 
Твоју икону, сличну од Бога послатој звезди открила си, 
Богородице, онима што су у жалосном свету овог живота залутали. 
Њоме осени и нас, који смо у греховној тами, да бисмо нашем 
Спаситељу ускликнули: Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Видевши Твоје топле молитве Богу за све страдалнике и за све 



 

недужне, величамо Те, благословена Исцелитељко наша, радосно 
Ти приносећи овакве похвале: 
 
Радуј се, јер оне које су лекари оставили, на Своје старање 
прихваташ! 
 
Радуј се, јер неисцељиве болести наших тела исцељујеш! 
 
Радуј се, јер од душевног помрачења брзо ослобађаш! 
 
Радуј се, јер озлојеђена срца покајањем и сузама лечиш! 
 
Радуј се, јер нам привремене недаће ради нашег поправљања 
шаљеш! 
 
Радуј се, јер нас из греховне дубине изводиш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 6. 
 
Хвале Те и славе, Богодице Дјево, пророци, апостоли и сви свети, а 
њих подражавамо и ми решни, стојећи пред Твојом светом иконом 
и Тебе ради кличући Богу: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Од незалазне светлости Сина Твога и Бога, заблистала си 
милостивом благошћу према нама, Богородице, и Његовим лучама 
загреваш све трудољубиве и обремењене, који Те овако призивају: 
 
Радуј се, свеблага Домостројитељко, која наше животе добро 
устројаваш! 
 
Радуј се, Благослове добрих житејских подухвата! 
 



 

Радуј се, добра Учитељице девојкама! 
 
Радуј се, блага Украситељко невестама! 
 
Радуј се, Дароватељко душевног мира! 
 
Радуј се, Заступнице наше вечне радости! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 7. 
 
Желећи да откријеш чуда од Твоје свете иконе „Спаситељка свих 
који пропадају“, заповедила си, Владичице, да молебна појања 
пред њом произносе, а онима што се исцеле да проповедају 
милост, коју су од Тебе добили. Стога ни ми не скривамо Твоја 
доброчинства, благодарно појући: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Дивну и спасоносну благодат показа нам Господ у јављању Твоје 
чудотворне иконе, Богородице. Тога ради, удостојивши се Твојих 
небројених доброчинстава, благочестиво је целивамо и благодарно 
Те овако призивамо: 
 
Радуј се, изгубљених чудесно Налажење! 
 
Радуј се, оних што од мраза и хладноће страдају дивно Спасење! 
 
Радуј се, јер по молитвама мајки чеда њихова чуваш! 
 
Радуј се, јер породичне размирице и свађе умирјеш! 
 
Радуј се, пострадалима за истину брзо Оправдање! 
 
Радуј се, јер предстојиш Богу и свет од несреће спасаваш! 



 

 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 8. 
 
Путници и придошлице, далеки и блиски, сви притичу у Твој храм, 
пречиста Дјево, и са сузама Те моле: буди милосрдна према свима 
грешнима и заблуделима да не пропаднемо у злу, него да, Тобом 
спасени, Светворцу ускликнемо: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Свеблага Заступнице, Која све нас пале благодатно подижеш, 
испуни сада и прзбу нас који пропадамо и узносимо наше смирене 
молбе, овако кличући: 
 
Радуј се, Радости наша, која си нас Својом иконом утешила! 
 
Радуј се, јер се не гнушаш оних које су сви презрели и одбацили! 
 
Радуј се, Насладо свих који су правде ради гоњени! 
 
Радуј се, Заступнице увређених! 
 
Радуј се, оних који вређају брзо Уразумљење! 
 
Радуј се, свих грешника са Богом Помирење! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 9. 
 
Од свих сила небеских прослављана, откриваш нам, небеска 
Заступнице, Своје материнско милосрђе према свима који притичу 
Твом посредовању. Тако и нама, који сада молимо за Твоју помоћ, 



 

буди радост и утеха, да благодарно ускликнемо Богу: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Многоречити говорници не могу да искажу Твоја небројена 
чудеса, Богородице, која се многолико савршавају Твојом светом 
иконом. Ми пак који се томе дивимо, овако Ти говоримо: 
 
Радуј се, јер онима што траже многолике дарове дарујеш! 
 
Радуј се, Хранитељко сиротих, удовица и убогих! 
 
Радуј се, Укрепљење немоћне старости! 
 
Радуј се, једина Надо очајника! 
 
Радуј се, топла Молитвенице за отпале од православне вере! 
 
Радуј се, тихо Пристаниште исцрпљених бурама житејског мора! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 10. 
 
Онима, који су у пропасти свагда дарујеш спасоносно усправљење, 
Богородице Дјево, и изводиш на пут спасења све који у умилењу 
скрушеног срца нашем Створитељу певају: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
О, љубвеобилна Мати нашег Господа, послушај уздахе и вапаје нас 
који пропадамо, да бисмо Ти, Тобом избављени од несрећа и 
искушења, овако благодарно клицали: 
 
Радуј се, јер у наше душе смирење настањујеш! 
 



 

Радуј се, јер таласе грешних страсти у нашим срцима умирујеш! 
 
Радуј се, јер због свих палих материнске сузе проливаш! 
 
Радуј се, јер у светом животу верне утврђујеш! 
 
Радуј се, јер им благи хришћански крај дарујеш! 
 
Радуј се, јер врата раја отвараш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 11. 
 
С умиљењем Ти приносећи свеумилно појање, молимо те, Дјево 
Богородице, да не презреш гласове слугу Твојих, јер и у пропасти и 
у жалости Теби притичемо и пред Тобом у недаћама нашим сузе 
проливамо, појући: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Видимо Те, Света Дјево, као свећу која даје светлост онима што су 
у тами греха и чамотиње, јер читаву васељену просветљујеш 
лучама Својих чудеса. Будући њима озарени, приносимо Ти 
благодарне речи: 
 
Радуј се, чврста Тврђаво православне вере! 
 
Радуј се, поуздана Заступнице наше отаџбине! 
 
Радуј се, Славо њених православних владара! 
 
Радуј се, Благослове благочестивих епископа и пастира! 
 
Радуј се, јер нас од неслоге миром и љубављу ограђујеш! 
 



 

Радуј се, јер нас од непријатеља, видивих и невидивих штитиш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 12. 
 
Божанствену благодат испроси нам код Твог Сина и Бога и испужи 
нам руку помоћи, усправи нас који пропадамо и настани нас у 
вечне обитељи, Богородитељко, да радујући се појемо Богу: 
Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Опевајући чудеса Твој, савршена Твојом иконом „Спаситељка свих 
који пропадају“, верујемо да ћеш подарити радост и нама, који Ти 
срцем и устима овако приносимо: 
 
Радуј се, непостидна Надо хришћана! 
 
Радуј се, спасоносно Уточиште вернима! 
 
Радуј се, Надо безнадежних! 
 
Радуј се, брзо Избављење од свих несрећа! 
 
Радуј се, Утехо у дану смрти! 
 
Радуј се, једина надо и после смрти! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, Спаситељко свих који 
пропадају! 
 
Кондак 13. 
 
О, свеопевана Мати, Која си Вечну Радост свету родила! Прими 
ова наша мољења и избави нас од сваке невоље и жалости, покажи 



 

нам Твоју брзу помоћ и очајнима подари утеху, страдалницима 
исцељење, палима устајање, а пропалима усправљање, да 
благодарно ускликнемо Богу: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
Молитва Пресветој Богородици у част Њене иконе 
СПАСИТЕЉКА ОНИХ КОЈИ ПРОПАДАЈУ 
 
О, Пресвета и Преблагословена Дјево, Владичице Богородице! 
Погледај Својим Светим оком на нас, који стојимо пред Твојом 
иконом и са умиљењем Ти се молимо. Подигни нас из греховних 
дубина, просветли наш ум помрачен страстима и исцели душевне и 
телесне ране. Ми немамо друге помоћи и немамо друге наде осим 
Тебе, Владичице, Која знаш све наше слабости и сагрешења, и 
Теби притичемо и вапимо: не лишавај нас Своје небеске помоћи, 
него стани испред нас са Својом неисказаном милошћу и 
милосрђем. Спаси и помилуј нас који пропадамо и подари нам 
исправљање нашег греховног живота. Избави нас од недаћа, 
несрећа, болести и изненадне смрти, од пакла и вечних мука, јер си 
Ти, Царице и Владичице, брза Помоћница и Заступница свима који 
Ти притичу и сигурно уточиште покајаних грешника! Подари нам, 
свеблага и пренепорочна Дјево, хришћански крај нашег живота, 
миран и непостидан, и удостој нас да се Твојим посредовањем 
настанимо у небеским обитељима, где неућутни глас оних што 
празнују радосно прославља Пресвету Тројицу, Оца и Сина и 
Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.  



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦИ 

 

празнује се 12. (25.) јануара 
(чита се за помоћ дојиљама да имају млеко) 

 



 

 

 

Кондак 1. 
 



 

Теби изабраној од кћери људских да будеш Мати Христа Бога 
нашег, из љубави приносимо песме хвале. А ти, Која си Сина 
Божијег неисказано родила, и као Младенца млеком хранила, 
сачувај нас од насрнулих на нас зала, жалости и невоља, да Ти 
непрестано кличемо: 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Икос 1. 
 
Анђелски хорови у пећину погледаше, и тамо Дјеву Чисту 
угледаше, како млеком доји Сина Свога, и клицаху Благословеној 
овако: 
 
Радуј се, јер си родила Творца света! 
 
Радуј се, јер храниш Хранитеља васељене! 
 
Радуј се, јер у пелене повијаш Закрилитеља неба облацима! 
 
Радуј се, јер рукама носиш ношенога на Херувимима! 
 
Радуј се, јер се од Тебе роди као Дете Створитељ свију! 
 
Радуј се, јер као Младенац плакаше Дародавац радости свету! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 2. 
 
Видећи Света Дјева на грудима Својим Богомладенца где лежи, 
говораше њему: како Те могу хранити, Творца мога, коме све 
Војске Небеске кличу: Алилуја! 
 
Икос 2. 



 

 
Сва словесна твар не разумеваше како Дјева остајеш, а млеком 
храниш Богомладенца, но ипак, верујући неизрецивој тајни овој, 
побожно Ти сва твар кличе: 
 
Радуј се, Дјево Свенепорочна! 
 
Радуј се, Матеро Свепрекрасна! 
 
Радуј се девственица Правило! 
 
Радуј се, матера вечни Украсе! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево и Мајко! 
 
Радуј се, Благословена међу женама! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 3. 
 
Сила Вишњега осени Те, Богородице Дјево, и даде Ти снаге да 
повијеш и млеком храниш Онога Кога величају сви крајеви земље, 
и Коме певају песму велику: Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Имајући слободу велику пред рођеним од Тебе, Богомати, погледај 
на туге и невоље које нас сналазе, и умоли Храњенога од Тебе за 
нас грешне и недостојне слуге Твоје, да се избавимо од љутих 
напасти, и Теби кличемо овако: 
 
Радуј се, Родитељко наше вечне Утехе! 
 
Радуј се, Одгајитељко вечног Благослова нашег! 
 



 

Радуј се, Мати Цркве Сведобротна! 
 
Радуј се, јер си нас децом Божјом назвала! 
 
Радуј се, богоносни Престоле Свете Тројице! 
 
Радуј се, Царства Небеског дивна Тајнице! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 4. 
 
Бура жалости и невоља захвати нас, грешнике, и стрепимо да не 
потонемо у мору житејском; зато нам се јави као Голубица Нојева 
над ковчегом, пружајући грану маслинову нама који Христу 
Маслини (Рм.11,17) кличемо: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Чувши жена благоразумна речи живота вечнога, изговаране од 
Сина Твога, прослави Тебе, Њему кличући: „Благословена утроба 
која Те је носила, и дојке које си сисао!“ (Лк.11,27). Зато прими и 
од нас, иако слабе, ове похвале: 
 
Радуј се, Бисеру многоцени, Млекопитатељнице! 
 
Радуј се, Нова Ево – Дјево Мати! 
 
Радуј се, Цвете неувели и свагда цветни! 
 
Радуј се, Мати Живота, свеосвећена Ризнице! 
 
Радуј се, Чашо свезлатна, јер носиш Христа, Ману Небеску! 
 
Радуј се, јер нас Хлебом Живота храниш у препорађаш! 
 



 

Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 5. 
 
Богоносне руке Твоје, Свеопевана, пружи ка нама немоћнима; 
подигни нас из чамотиње и спаси од безнађа, да у радости 
душевној и духом несмућеним, Сину Твоме кличемо: Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Виде Те у Духу боговидац Исаија, да ћеш у утроби зачети Дете 
Младо - Емануила (Ис.7,14) , и зато Ти клицаше: 
 
Радуј се, Родитељко Предвечнога Бога! 
 
Радуј се, јер је Тобом Бог са нама – Емануил! 
 
Радуј се, Испуњење свих пророштава! 
 
Радуј се, Радости свију Пророка! 
 
Радуј се, Мајко од свега света Очекиванога! 
 
Радуј се, Вечна Земљо живих рода људскога! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 6. 
 
Проповедници свагдагласни многа су чудеса Твога милосрђа, која 
се точе од Твоје иконе Млекопитатељнице, што обилно дарујеш 
свим њеним поклоницима, због чега Христу Богомладенцу 
кличемо гласом похвале: Алилуја! 
 
Икос 6. 



 

 
Засија као сунце јарко из обитељи Саве Освећеног, свечасна Икона 
Твоја Млекопитатељница, и пред њом Те смирени монаси свагда 
прослављају, кличући овако: 
 
Радуј се, обитељи Хиландарске предивни Украсе! 
 
Радуј се, чврста Заштито и Одбрано од непријатеља видљивих и 
невидљивих! 
 
Радуј се усрдна Приматељко наших молитава! 
 
Радуј се милосрдни Одговоре на све наше молбе! 
 
Радуј се јер чујеш и примаш уздахе наше! 
 
Радуј се, Убрусе свих наших горких суза! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 7. 
 
Када Преподобни Сава Освећени имаше прећи у живот вечни, 
пророчки изрече да ће после многих дана доћи у обитељ његову 
син царев са запада, имењак његов Сава Свети, и да ће му дати 
Икону Твоју, Владичице, на трајни благослов и радост певајућима: 
Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Нови угодник Божји, Сава Свесрпски, дође у обитељ древну 
Јерусалимску, и доби, по речи Саве Освећеног, ову свету Икону 
Млекопитатељницу, и донесе је на Свету Гору, у обитељ 
Хиландарску, да Ти монаси и верни кличемо овако: 
 
Радуј се, Посетитељко наша из Светог Јерусалима! 



 

 
Радуј се, јер посвуда о верним хришћанима промишљаш! 
 
Радуј се јер и нас грешне не заборављаш! 
 
Радуј се, јер нам милост Иконама твојим свагда обнављаш! 
 
Радуј се, дивна Млекопитатељнице и Света Тројеручице! 
 
Радуј се, јер на љубав нашу љубављу Христовом одговараш! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 8. 
 
Чудо невероватно невернима и несхватљиво гордељивцима, јесу 
чудеса точена вернима од Икона Твојих чудотворних, и зато ми 
православни, многократно утврђени Твојим милостивим чудима, с 
поузданом вером у Господа, Који Те даде такву Помоћницу роду 
хришћанскоме, кличемо саборно Богу: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Сав свет видљиви и невидљиви похваљује Те, Дјево Богородице, 
као усрдну нашу Заступницу и Помоћницу, Која нам свагда 
помаже у мору беда и невоља, те стога кличемо Теби, Нади нашој, 
овако: 
 
Радуј се, Молитвенице и Посреднице наша пред Сином Твојим! 
 
Радуј се, брза Помоћнице у невољама и разним напастима! 
 
Радуј се, скоропослушна Испунитељко наших молитава! 
 
Радуј се, Маријо Пресвета, животних горчина заслађење! 
 



 

Радуј се, Дародавко мира и спокоја срцима нашим! 
 
Радуј се, јер нам помажеш у ношењу крста животног! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 9. 
 
Похваљујући Тебе, Сведобра Богомајко, Свети Дамаскин с правом 
рече да је лакше ћутати пред Тобом неголи Тебе опевати; но ипак, 
љубављу побуђивани, ми Те похваљујемо и Сину Твоме певамо 
песму божанску: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Не желимо риторствовати већ са љубављу и сузама Теби 
притицати, као Мајци чедољубивој и Богомајци човекољубивој, и 
из дубине срца Теби кличемо: 
 
Радуј се Радости наша неизрецива! 
 
Радуј се, Утехо наша неисказива! 
 
Радуј се, Окриље и Заштито дечице наше! 
 
Радуј се, Оградо и Потпоро домова верних! 
 
Радуј се, Оградитељко младих и нејаких! 
 
Радуј се, Помоћнице рода нашег крстоносног! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 10. 
 



 

Да спасеш све нас – и хоћеш и можеш, Пресвета Дјево, када 
прибегавамо Твоме пречистом покрову; зато Те молимо: избави 
нас од горких беда и невоља које нас сналазе, и приони срца наша 
Сину Твоме, и научи нас да Рођеноме од Тебе, као Богочовеку, 
кличемо: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Као Стену неразориву знамо Те и називамо, Богородице, и заиста 
Те тако исповедамо, јер си родила Христа – Камен Цркве; зато 
веома волиш род хришћански, и милост Твоју Богоматеринску 
свагда точиш нама, који Ти кличемо: 
 
Радуј се, јер нас утемељујеш на Темељу Цркве – Христу! 
 
Радуј се, јер нас у вери у Њега – Архипастира, утврђујеш! 
 
Радуј се јер нас удостојаваш Причешћа телом и крвљу Његовом! 
 
Радуј се, јер нас заједништвом Духа Светога у Цркву окупљаш! 
 
Радуј се јер нас приводиш Сабору Анђела и свих Светих! 
 
Радуј се јер нас удостојаваш да славимо Оца Небеског! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твога! 
 
Кондак 11. 
 
Пророци Ти, Свенепорочна, с више принеше сваку песму, 
предвидевши Твоје бесемено зачеће Сина Божијег од Духа 
Светога, и богочовечанско рођење Њега – Спаса свију и Господа; 
Пастири и Мудраци Те видеше када Га роди и у јасле положи; 
Анђели Те песмопојем слављаху када Га млеком Мајчинским 
дојаше; ми пак верни, у Њега крштени и Њиме – хлебом Живота – 
храњени, не престајемо Те величати и од Тебе Рођеноме певати: 



 

Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Светило светозарно Ти јеси, Свепречиста Богомати, милостива 
Млекопитатељнице, Која нам у тами и сенци смрти пут 
осветљаваш. И очи душе и срца просветљаваш, и зато, 
просветљеног ума и смисла, Теби кличемо: 
 
Радуј се, Родитељко Пута, Истине и Живота! 
 
Радуј се, Приводитељко наша Богу Истинитом! 
 
Радуј се, Богоневјесто, Која нас Јеванђељем обасјаваш! 
 
Радуј се, јер нас Мудрошћу и Силом Божијом укрепљујеш! 
 
Радуј се јер нас вером и љубављу оснажујеш! 
 
Радуј се, јер нас у подвиг христољубља упућујеш! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 12. 
 
Благодат Божија Тобом се јави чудно по васељени, од Светог 
Града до Светог Атона, и из Хиландара до Србије и свих земаља 
православних; јер Твоје свете Чудотворне Иконе: Тројеручица и 
Економка, и Вратарка и Мелкопитатељница, Путеводитељка и 
Пећска Чудотворка, све православне страдалнике штите и 
укрепљују, да благодаћу Духа Богу и роду служимо, и Светој 
Тројици свагда певамо: Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Тебе певамо као Спаса нашег Родитељку, и млеком из чистих 



 

груди Дојитељку; на Тебе се уздамо и у Тебе се надамо: да нам од 
Сина Твога измолиш благодат: грехова опроштење и за Богу 
служење укрепљење, да Ти од свег срца радосно кличемо: 
 
Радуј се, Променитељко наших скорби у радост и утеху! 
 
Радуј се, окамењених срца наших Препородитељко! 
 
Радуј се, Дародавко покајања у гресима нашим! 
 
Радуј се, Васкрситељко из гроба свих смрти наших! 
 
Радуј се, Учитељице љубави према Богу и ближњима! 
 
Радуј се, Обновитељко вере у посрнулима и палима! 
 
Радуј се, Богородице Дјево, Млекопитатељнице, орадости нас 
благодаћу Сина Твојега! 
 
Кондак 13. 
 
О , Свехвална Богородице, Дјево Богомати, Млекопитатељнице 
Господа и Спаса нашег, не презри мало мољење наше ради велике 
милости Твоје, него умоли Сина и Бога Твога Јединог 
Човекољупца: да нам дарује грехова опроштај, болести исцељење, 
у клонућу охрабрење и ободрење, од свих непријатеља избављење, 
у страдању дуготрпљење, у жалостима орадошћење, да би Му, 
свагда саборно у Цркви певали: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
Молитва Пресветој Богородици у част Њене иконе 
МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ 
 
О, Пресвета Владичице наша Богородице, Небеска Царице, 
Млекопитатељнице Господа нашег, Спаса свих људи и свега света, 
Обиталиште Свете Тројице, Која нас озараваш благодаћу Духа 



 

Светога, и храниш Светим телом и Крвљу Христовом, не остави 
нас многогрешне без Твоје небеске помоћи и заштите, но избави 
нас недостојне од свакога греха, сваке напасти и искушења, од 
сваке беде и изненадне смрти, од напада туђинаца и међусобних 
борби, и сваке злобе духова поднебесних. 
 
Умоли Сина Твога и Бога нашег: да нас у свако време дана и ноћи 
разбуди и ободри на свако добро дело и подвиг богоугодан; да нас 
учини вредним делатељима Његових светих заповести, не само 
слушаоцима него и творцима Његовог Јеванђеља, да на свим 
животним путевима нашим творимо свету Вољу Оца нашег 
Небеског, и тако достигнемо с Тобом бити у Цркви свих Светих, 
записаних на Небесима. 
 
Даруј нам милостиво Твоју Богоматеринску помоћ: да, молећи се 
пред Твојом Светом Иконом, Млекопитатељнице, ходимо у 
светлости Лица Господњег, Тобом штићени од сваког видљивог и 
невидљивог зла, и избављни од свих напада ђавољих споља и 
изнутра. Буди са нама у свако време и на сваки час, као Мати 
Преблага и Сведобра, као Стена неразорива и Заштита неодољива, 
као Мати и Богоневјеста Цара Небескога, Христа Бога нашега, 
Коме нека је слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 
 
Тропар Пресветој Богородици у част Њене иконе 
МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦЕ, глас 3. 
 
Од Божанскога Духа, вољом Оца, зачела си бесемено Сина 
Божијег, 
Који је од Оца без матере пре векова, и од Тебе је нас ради без оца, 
- Њега си телесно родила, и млеком као Младенца хранила. 
Зато не престај Њега молити: Да нас и сав свет избави од свих 
беда.  



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ 
ИКОНЕ УТЕШИТЕЉКЕ 

 



 

 

 

Кондак 1. 
 



 

Теби, Богородице, Војвоткињи која се одважно за нас бори, ми, 
слуге Твоје, победне захвалне песме узносимо, јер смо се од зала 
избавили. Но и сада, пошто непобедиву моћ имаш, од свих нас 
опасности и патњи ослободи, да ти кличемо: Радуј се, Радости 
наша, Ти што радост и утеху вернима дајеш! 
 
Икос 1. 
 
Ангела мноштво и све војске небеске Тебе, Мати свију 
Богородицу, славе, јер радости и утехе срцима људским, патњама 
опкољеним, изливаш. Стога и ми, жалостима обремењени, наду на 
спасење у Теби стекавши, са умилењем кличемо Ти овако: 
 
Радуј се, материнско благовољење к нама грешнима! 
 
Радуј се, тврдо заступништво оних што к Теби прибегавају! 
 
Радуј се, Ти што благост Божију људима подајеш! 
 
Радуј се, Заступнице рода хришћанскога! 
 
Радуј се, јер Тебе сваки нараштај земаљски за Мајку Божију 
признаје! 
 
Радуј се, јер се молитвама Твојим жалости наше умирују! 
 
Радуј се, јер се заузимањем Твојим добре прозбе наше испуњују! 
 
Радуј се, Ти што благодат и милост иконама Својим нама јављаш! 
 
Радуј се, Ти што свет од потопа греховног спасаваш! Радуј се, јер 
се они што се Теби моле од сваког зла чувају! 
 
Радуј се, јер се чесне иконе Твоје чудесима прослављају! 
 
Радуј се, радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 



 

Кондак 2. 
 
Видећи мноштво чудеса где се од чесних икона Твојих изливају, 
јер си Ти молитељима Добра Помоћница, онима што им се 
неправда чини Заступница, безнадежнима Узданица, жалоснима 
Радост и Утеха, исцелење болнима, помоћ онима што се труде, 
благодарно Тебе ради Богу кличемо: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Разум подари нам, Свеусрдна Предстатељнице наша, да у патњама 
тешким што нас сналазе Теби прибегавамо, утехе тражећи. А Ти, 
Блага будући, у свакој помоћи коју потребујемо не остави нас, да 
бисмо, задобивши је, радосно клицали Теби: 
 
Радуј се, тихо пристаниште буром витланих! 
 
Радуј се, сигурна тврђаво сумњама обузетих! 
 
Радуј се, брза Помоћнице у патњама и искушењима! 
 
Радуј се, топла Заступнице у свим околностима! 
 
Радуј се, Ти која жалости наше утехом Својом умањујеш! 
 
Радуј се, Ти што патњама грехе наше очишћујеш! 
 
Радуј се, јер нам у страдањима утеху Своју дарујеш! 
 
Радуј се, јер оне што Ти се моле од изненадне смрти без покајања 
избављаш! 
 
Радуј се, јер нас од непријатеља видљивих и невидљивих 
закриљујеш! 
 
Радуј се, јер нас од напада злобних људи спасаваш! 
 



 

Радуј се, Ти што у свим невољама онима што Ти прибегавају 
помажеш! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 3. 
 
Вишњом силом утврди нас што Твоме заступништву с вером 
притичемо, Владичице Блага, и Твоје нас посете и промишљања 
удостој, тмину тугоморе и жалости којима смо обузети одгонећи, 
да, Тобом спасавани, Богу кличемо: Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Неописиво богатство милосрђа имајући, Ти свима што се Теби 
моле руку помоћи пружаш, слабости исцељујући, патње 
прекидајући, страсти умирујући. Не презри, Владичице Блага, нас 
што Ти у жалостима и патњама притичемо и кличемо: 
 
Радуј се, Мати свију Једина, Ти што нам милосрђе јављаш! 
 
Радуј се, Ти што ризницу милости Своје свима штедро отвараш! 
 
Радуј се, јер тугу родитеља што се због чеда заблуделих својих 
жалосте ублажујеш! 
 
Радуј се, јер удовице крепиш! 
 
Радуј се, јер сирочади добро устројење дарујеш! 
 
Радуј се, Утехо свију тужних! 
 
Радуј се, једина Надо очајних! 
 
Радуј се, Заступнице и Потпоро оних што од тугоморе изнемажу! 
 
Радуј се, благонадежна Посето телом и душом болних! 



 

 
Радуј се, премудро исцелење људи сваковрсним слабостима 
обузетих! 
 
Радуј се, јер се Тобом савршено исцелење немоћнима по вери 
њиховој подаје! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 4. 
 
Бура премногих невоља и искушења носи нас, и од ковитлања 
њиховог у свету страдамо. Но Ти, као милостива Мати Господа 
нашега Спаса, руке к Сину Своме уздигни, да погледа на тешке 
невоље срдаца наших и из бездана очајања избави нас што 
кличемо Њему: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Чујући, Пресвета Дјево и Мати, како си милост преизобилну роду 
хришћанскоме јављала и јављаш, не остављајући нас у дане патњи 
и искушења и дарујући нам од њих избављење, молимо Ти се: од 
сваке невоље и жалости чувај и заступи све нас, да Ти у миру 
кличемо: 
 
Радуј се, Заступнице наша, Ти што нас свемоћним заступањем 
Својим од сваке невоље избављаш! 
 
Радуј се, Ти што за нас усрдно мољење Господу приносиш! 
 
Радуј се, Ти што предстатељством Својим праведни гнев Божији 
одгониш! 
 
Радуј се, Јер Га на милост к нама приклањаш! 
 
Радуј се, јер помоћи Својом оних што се у Те уздају не остављаш! 
 



 

Радуј се, јер оне што се добро подвизавају соколиш! 
 
Радуј се, јер нас на добро и корисно душама нашим упућујеш! 
 
Радуј се, Ти што душе, бригама животним натоварене 
 
на старање о духовном наводиш! 
 
Радуј се, наградо добра свију верних! 
 
Радуј се, казно праведна оних што на своју дужност и част 
заборављају! 
 
Радуј се, окрепљење и повратку оних што су у ропству и оковима! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 5. 
 
Богосветли чинови ангелски Тебе као Мати свију и Богородицу 
славе. Ми пак, Теби се, Заступници нашој, клањајући, умилно Ти 
благовољење приносимо, и, уздајући се у милост Твоју, скрушено 
молимо: милостива к нама буди, Владичице, и од невоља и патњи 
избави нас, да вазда милосрђе Твоје прослављамо, Богу кличући: 
Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Силе небеске, видећи где се молитвом Твојом гнев Божији одгони, 
милосрђе Твоје величају и славе. А ми грешни што на земљи 
пребивамо, на Тебе изображену Богомати Пречисту погледајући, 
са умилењем кличемо: 
 
Радуј се, Мати рода хришћанскога, која нам милосрђе јављаш! 
 
Радуј се, Ти која се крај Престола Сина Твога непрестано за 
хришћане молиш! 



 

 
Радуј се, Ти што грехе наше љубављу Својом покриваш! 
 
Радуј се, Ти што нас милошћу Својом заступаш! 
 
Радуј се, јер врело радости и утехе свима од Тебе истиче! 
 
Радуј се, јер нас од међусобне борбе и распри заклањаш! 
 
Радуј се, јер непријатељство и мржњу миром и љубављу одгониш! 
 
Радуј се, јер тугу и смућење срдаца наших ублажаваш! 
 
Радуј се, Ти што гневљивошћу испуњене уразумљујеш! 
 
Радуј се, Радости и Утехо оних што мир са свима имајући живе! 
 
Радуј се, Ти која нас учиш да пустошне преласти овога света 
презиремо! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 6. 
 
Милости и чудеса Твоја, Богомати, сви људи православни 
проповедају; јер Ти чесним покровом Својим васцели род 
хришћански закриљујеш. Стога и ми вапаје к Теби простиремо: 
молитвама Својим све нас од беда и искушења избави, да Богу 
ускликнемо скупа: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Благодат светозарна од свечудесних икона Твојих, Богомати, 
просија; и њима притичући, Теби се молимо: облак искушења што 
се диже на нас одагнај, да Ти кличемо: 
 
Радуј се, Ти која чесне иконе Своје чудесима прослављаш! 



 

 
Радуј се, Ти која прозбе оних што се пред тим иконама моле свагда 
услишиш! 
 
Радуј се, Ти што оне у невољама заступаш! 
 
Радуј се, јер онима што се у Те уздају спасење дарујеш! 
 
Радуј се, за све пред Богом Предстатељнице и Молитвенице! 
 
Радуј се, рода хришћанскога Заступнице, од Бога нам дарована! 
 
Радуј се јер си храмова наших украс најдивотнији! 
 
Радуј се, благослове домова хришћанских! 
 
Радуј се, људи православних Покрове и Заступање! 
 
Радуј се, целог света очишћење! 
 
Радуј се, јер све добро и корисно што од Тебе иштемо дарујеш! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 7. 
 
Желећи да пучину милосрђа Свога пројавиш, Пречиста, игуману 
обитељи Ватопедске на Атосу дала си заповест да капије 
манастирске не отвара, да би Твојим заступништвом иноци 
избегли напад разбојника што им по суду Божијем предстојаше, 
стога, избавивши се милошћу Твојом од невоље и искушења, сви 
иноци Богу закликташе: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Дивно си чудо јавила, Богомати, и иноцима спасење од свете иконе 
Своје обећала, и изглед лика Твога Пречистога Сина што на икони 



 

беше изменила. Тога ради, видевши чудо ово велико и преславно, 
сви људи закликташе Теби: 
 
Радуј се, Ти која си свете иконе Своје на земљи свима на спасење 
благоволела јавити! 
 
Радуј се, Ти која нам иконама Својим милосрдно заступање 
јављаш! 
 
Радуј се, Ти што кроз света изображења Твоја и сада чудеса 
изливаш! 
 
Радуј се, Ти што њима патње наше и жалости одгониш! 
 
Радуј се, јер на икону Твоју погледајући, Теби се Самој клањамо! 
 
Радуј се, јер се милостивим заступањем Твојим ми грешни 
спасавамо! 
 
Радуј се, јер си светим иконама Својим град наш освештала! 
 
Радуј се, јер си тиме срца верних развеселила! 
 
Радуј се, Ти што си градове и села руска (и србска) чудотворним 
иконама Својим од разарања спасла! 
 
Радуј се, Ти што си земљу нашу од ропства избављала! 
 
Радуј се. јер утехом и радошћу оне што се пред чесном иконом 
Твојом моле веселиш! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 8. 
 
Странци и пролазници на земљи сви смо, по речи Апостолској: 
невоље од непријатеља, патње од најближих, жалости од лажне 



 

браће и сродника подносећи, у свакој оскудици пребивамо. Ти пак, 
Владичице, Милостива Утешитељка будући, у тихо нас 
пристаниште откормилари и моли Сина Твога да нам утеху и 
радост подари, да Му кличемо свагда: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Читаво је живљење наше на земљи патњом и жалошћу испуњено: 
гле, слава не опстаје, богатство пролази, пријатеље и најближе 
смрт односи, тело у немоћи страда, изнемогава и дух наш. Стога к 
Теби припадамо, о Богомати, пред пречистом иконом Твојом 
клањајући се радошћу и утехом испуни жалосно срце наше, да Ти 
кличемо: 
 
Радуј се, Ти која све што Ти притичу милошћу Својом закриљујеш! 
 
Радуј се, Милостива, која и нас милујеш! 
 
Радуј се, Домостројитељице, Ти што живот наш добро уређујеш! 
 
Радуј се, Ти што радошћу и утехом туге наше одгониш! 
 
Радуј се, јер са Сином Својим и Богом занавек царујеш! 
 
Радуј се, јер мољења за нас Њему вазда приносиш! 
 
Радуј се, Ти што суровост срца нашега смекшаваш! 
 
Радуј се, Ти што очајнике надањем веселиш! 
 
Радуј се, јер заступништвом Твојим непријатеље наше одгониш! 
 
Радуј се, јер нас од замки духа злобе спасаваш! 
 
Радуј се, Ти што вернима силу и одважност противу ђавола 
подајеш! 
 



 

Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 9. 
 
Сви чинови ангелски угледаше Тебе, Богомати, где крај престола 
Сина Твојега предстојиш и за све се хришћане молиш, и 
прославише Те, јер Ти моћним заступништвом Својим грешне 
закриљујеш, оне што к Теби прибегавају од невоља избављаш, 
жалости наше радошћу одгониш и молиш се за све што Ти са 
вером кличу: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Речитост људска није кадра достојну хвалу Теби, Пресвета 
Богородице, узнети, и неизбројива чудеса Твоја којима нас 
просветљујеш опевати. Ми пак, знајући добротворства Твоја, свом 
душом радујући се, казујемо Теби: 
 
Радуј се, Ти која нас од искушења предстатељством Својим 
штитиш! 
 
Радуј се, Ти која нас од сваке невоље заступништвом Својим 
заклањаш! 
 
Радуј се, Ти што нас од праведне претње Божије која се диже на 
нас умилењем Твојим ослобађаш! 
 
Радуј се, Ти што нас од најезде напријатељске спасаваш! 
 
Радуј се, Ти што од зла домаћега и братоубилачке борбе 
ограђујеш! 
 
Радуј се, јер оне што Ти са несумњивом вером притичу од 
смртоносне ране исцељујеш! 
 
Радуј се, јер Правду Божију умилостивљујеш! 
 



 

Радуј се, земље наше православне Заштитнице! 
 
Радуј се, свију верних Блага Заступнице! 
 
Радуј се, свију трудбеника помоћи и крепости! 
 
Радуј се, свима нама топла Предстатељнице! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 10. 
 
Желећи да род људски од вечите муке и преласти вражије спасе, 
Човекољубац Господ Тебе, Мати Своју, нама на земљи на радост и 
утеху дарова, да онима што им се неправда чини Заступница 
будеш, очајницима Узданица, тужнима радост, жалоснима утеха и 
да у невољама и искушењима спасаваш све што к Теби притичу, с 
вером кличући: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Бедем Ти си и заступништво свима што Ти са вером и љубављу 
притичу, Владичице Пречиста; стога Ти се молимо: заступи и 
закрили и огради од искушења, огорчења и невоља све нас јадне и 
беспомоћне, који са љубављу кличемо: 
 
Радуј се, Мати Божија, која си нас љубављу материнском 
узљубила! 
 
Радуј се, јер материнска молитва Твоја, што Владику 
умилостивљује, много чини! 
 
Радуј се, Милосрдна, Ти која нам двери милосрђа Божијег 
отвараш! 
 
Радуј се, Ти што нас на дела милосрђа подстичеш! 
 



 

Радуј се, јер нас испуњавању заповести светих учиш! 
 
Радуј се, јер нас на љубав према ближњима упућујеш! 
 
Радуј се, јер грешнике на покајање позиваш! 
 
Радуј се, јер надолазећи облак жалости и патњи одгониш! 
 
Радуј се, Ти што пламен страсти наших гасиш! 
 
Радуј се, Ти што тмину искушења разгониш! 
 
Радуј се, јер Својим мољењем од Бога све што је на корист нама 
подајеш! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 11. 
 
Свеумилно појање приносимо Теби ми, слуге Твоје, Богородице, 
као Заступници свесилној рода хришћанскога: јер к Теби у 
искушењима и патњама прибегавамо и пред Тобом у невољама 
сузе ронимо, Богу појући: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Светозарно иконе Твоје свете, на освећење и утеху нама 
пројављене, блистају. Ми пак, штујући их с љубављу и вером пред 
њима припадамо, Теби кличући: 
 
Радуј се, Мати Бога Истинитога, Ти што душе благочестиве 
просвећујеш! 
 
Радуј се, Утешитељко наша, која срца обремењена умирујеш! 
 
Радуј се, Ти која свима што Те призивају руку помоћи пружаш! 
 



 

Радуј се, Ти што нама који Те Мајком Божијом називамо и 
чествујемо непрестано помажеш! 
 
Радуј се, јер онима што се у Те уздају и у вери живе непостидни 
крај живљења дарујеш! 
 
Радуј се, јер нас у изненадним невољама што нас сналазе крепиш! 
 
Радуј се, заштито од насиља и изненадне смрти! 
 
Радуј се, оградо од крадљиваца! 
 
Радуј се, јер из срдаца наших завист и небратољубље 
искорењујеш! 
 
Радуј се, јер од сплетки, клевета и поруге штитиш! 
 
Радуј се, јер оне што од вере и Цркве отпадају уразумљујеш и на 
пут истине враћаш их! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 12. 
 
Благодат Божију у Сина Твога измоли за нас, Богородитељко 
Пречиста, и руку нам помоћи пружи, заштити нас покровом крила 
Твојих, од невоље и искушења избави нас, одагнај од нас свакога 
непријатеља и противника, живот наш умири, Владичице, и 
страдалницима у жалости помози, да, Тобом спасавани, Богу 
појемо: Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Милости и чудеса Твоја опевајући, Богородитељко, сви Те као 
тврду Предстатељницу нашу хвалимо, и верујемо и уздамо се да 
ћеш добра привремена и вечна испросити, о Блага, свима који Ти 
кличу овако: 



 

 
Радуј се, непостидна Надо наша за живота и после кончине! 
 
Радуј се, Ти што онима који се у Тебе уздају мирни крај живљења 
дарујеш! 
 
Радуј се, Ти што све који искрено верују благосиљаш! 
 
Радуј се, јер маловерне и сујеверне уразумљујеш! 
 
Радуј се, јер оне што иконе Твоје свете не штују кажњаваш! 
 
Радуј се, јер онима што се иконама Твојим клањају и Тебе на 
помоћ призивају помажеш! 
 
Радуј се, Ти што гордошћу ума испуњене и оне што се од свете 
Цркве удаљавају смирујеш! 
 
Радуј се, Ти која оне што се добрима овога света прелашћују, и 
многобрижје за њих показују, светлошћу истинитог добра 
обасјаваш! 
 
Радуј се, Ти што у младости на добро и чисто живљење упућујеш! 
 
Радуј се, Ти што у старости од окамењености срца чуваш! 
 
Радуј се, Радости наша, Ти што радост и утеху вернима дарујеш! 
 
Кондак 13. 
 
О, Свеопевана и Свемилостива Мати, Пречиста Госпођо 
Богородице! Услиши глас слугу Твојих што Ти се моле, и, 
примивши ово мало мољење наше, избави нас од сваке невоље, 
патње и искушења: пружи нам у животу руку помоћи, непријатеље 
наше обори, слабости исцели, сваку злобу и непријатељство од нас 
удаљи, у жалостима свагдашњим радост и утеху подари и од 
будуће муке поштеди све што Ти кличу: Алилуја, алилуја, алилуја! 



 

 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
МОЛИТВА Пресветој Богородици у част Њене иконе 
УТЕШИТЕЉКЕ 
 
Надо свих крајева земаљских, Пречиста Дјево Богородице, Утехо и 
Радости наша! Немој се нас грешних гнушати, јер се у Твоју 
милост уздамо. Угаси пламен греховни и покајањем ороси 
исушена срца наша; ум наш од помисли греховних очисти. Прими 
мољења што Ти се од душе и срца са уздисајима приносе; буди нам 
Заступница пред Сином Твојим и Богом и гнев Његов од нас удаљи 
материнским молитвама Својим. Веру православну у нама утврди, 
дух страха Божијег, дух смирења, трпљења и љубави у нас удахни; 
душевне и телесне ране исцели, и буру злих нападаја 
непријатељских утишај; бреме грехова наших скини и немој нас 
оставити да до краја пропаднемо; подари нам милост Твоју и свети 
благослов Свој подај свима што овде стоје и Теби се моле; и вазда 
пребивај с нама, радост и утеху, помоћ и заступништво онима што 
Ти притичу дарујући, да Тебе сви ми славимо и величамо, до 
последњег даха нашега. Амин. 



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ 
ИКОНЕ СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ 

празнује се 24. октобра (06. новембра) 
(чита се за избављање од стања жалости, али и за проналажење 
несталих лица) 

 

 

 

Кондак 1. 
 
Теби, изабраној Војвоткињи која се бори за нас, узносимо песме 
победне, а избавивши се благодаћу Сина Твога и Твојим 
материнским заступништвом од вечне смрти, песме Ти захвалне 
појемо – ми, слуге Твоје Богородице. Но пошто имаш моћ 



 

непобедиву, од сваке нас опасности избави, да Ти кличемо: 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Икос 1. 
 
Анђео првак послан би с неба да каже Богородици: Радуј се! 
Објављујући Божанским оваплоћењем Христовим читавом свету, 
који у тузи пропадаше, Радост која се од Ње има родити. С тога и 
ми, обремењени гресима, умилно кличемо: 
 
Радуј се, Божија наклоности према грешнима! 
 
Радуј се, покајника пред Господом крепка заступнице! 
 
Радуј се, палог Адама уздизање! 
 
Радуј се, Еве од суза избављење! 
 
Радуј се, јер прљавштину греха уклањаш! 
 
Радуј се, бањо која пере савест! 
 
Радуј се, јер си родила Избавитеља Који наша безакоња очишћује! 
 
Радуј се, јер нас чудесно све са Богом измирујеш! 
 
Радуј се, мосте, који нас ваистину из смрти у живот преводиш! 
 
Радуј се, лествице небеска којом сиђе Бог! 
 
Радуј се, јер си узрок обожења свих! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 2. 
 



 

Видећи реке чудеса како се од свете иконе Твоје изливају, блага 
Богородитељко, молитвеника узданице, увређених заступнице, 
надо очајника, утехо жалосних, гладних хранитељко, нагих одећо, 
девственика целомудрије, странствујућих наставнице, помоћнице 
трудбеника, слепих прозрење, глувих добро слушање, болних 
исцељење, захвално појемо Богу, Који нам Тебе подари: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Разум виши, људском умовању недоступан, у љутим невољама 
које нас сналазе тражећи, Теби прибегавамо, о Мати и Дјево, утеху 
молећи. Ти пак, као блага, научи нас у њима препознати Сина 
Твога и Бога доброг милосрдно промишљање на спасење душа 
наших и очишћење сагрешења многих, да Ти радосно кличемо: 
 
Радуј се, ношених буром тихо пристаниште! 
 
Радуј се, јер они који сумњају у вери утврђујеш! 
 
Радуј се, једина Мати милосрђа! 
 
Радуј се, у невољама и напастима брза помоћнице! 
 
Радуј се, јер жалоснима наше грехе очишћујеш! 
 
Радуј се, јер немоћи наше душевне од туге исцељујеш! 
 
Радуј се, јер нас учиш да таште радости овога света презиремо! 
 
Радуј се, јер ум наш од овога света, ка вишем свету управљаш! 
 
Радуј се, јер нас од љубави земне небесној љубави Божијој 
привлачиш! 
 
Радуј се, јер нам кроз страдања утеху и благодатни живот дарујеш! 
 
Радуј се, виших блага обећање! 



 

 
Радуј се. Вечне радости заступнице! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 3. 
 
Силом с висине укрепи ме, блага Владичице, јер болујем телом и 
душом, и посете ме Твоје и старања удостоји, мрак унинија и туге, 
који ми душу притиска одгонећи, да, Тобом спасен, непрестано 
вапијем Богу: Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Имајући богатство милосрђа неизрециво, свима жалоснима руку 
помоћи пружаш, болесне лечиш, страсти исцељујеш. Не презри ни 
мене, блага Владичице, који на постељи немоћи моје лежим и 
вапијем Ти: 
 
Радуј се, милости ризнице многоцена! 
 
Радуј се, једина надо очајника! 
 
Радуј се, тела мога излечење! 
 
Радуј се, душе моје спасење! 
 
Радуј се, тврђо и снаго немоћних! 
 
Радуј се, изнемоглих заступнице и укрепљење! 
 
Радуј се, јер гнев Божији Својим мољењем брзо ублажаваш! 
 
Радуј се, јер снагом Твојих молитава наше страсти укроћујеш! 
 
Радуј се, слепих гледање, глувих слушање! 
 



 

Радуј се, хромих хођење, немих говорење! 
 
Радуј се, болних поуздана посето! 
 
Радуј се, јер се Тобом по мери вере исцељење свима слабима и 
немоћнима дарује! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 4. 
 
Бура многих беда и напасти обузе ме, и трпим узнемирења многа: 
ти пак, као милостива Мајка спаса мога и Бога, уздигни руке Сину 
твоме молећи Га да погледа на љуту бол срца мога и да из бездана 
очајања подигне мене, који Му вапијем: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Зачувши, Симеона праведног прорицање: ”А и Теби Самој мач ће 
пробости срце”, чувала си, Пресвата Дјево и Мајко, у срцу своме 
речи ове, разумевајући да радост материнског срца за чеда са 
жалостима многим у овом свету бива помешана. Стога Те, као Ону 
која свакојака искушења претрпе и која са сваком муком 
материнском саосећа, призивамо овако: 
 
Радуј се, јер си на радост свету Христа Спаситеља родила! 
 
Радуј се, јер свет од туге избављаш! 
 
Радуј се јер хуле и клевете на Сина Твога трпиш! 
 
Радуј се, јер си у страдању Његовом страдалница била! 
 
Радуј се, тужних мајки утехо! 
 
Радуј се, чеда њихових покрове благодатни! 
 



 

Радуј се, у невољама и опасностима брза заступнице! 
 
Радуј се, јер заблуделе исправљаш! 
 
Радуј се, хранитељко деце! 
 
Радуј се, јер младе поучаваш вери светој! 
 
Радуј се, Мајко сиромаха и убогих! 
 
Радуј се, удовица заступнице! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 5. 
 
Гледајући боготочиву Крв Сина Твога како се на крсту за спасење 
наше пролива, као Слушкиња Господња, послушна вољи Оца 
Небеског, показала си нам пример страдања и трпљења, да и ми, у 
огњу искушења и опасности будући, смирено вапијемо Богу: 
Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Видећи Те како крај крста Његовог стојиш са омиљеним учеником 
и срцем Му се сараспињеш, Син Твој и Бог рече ти: «Жено, ето Ти 
сина», а ученику: ”ето ти Мајке”, предајући Ти на старање све који 
Ти верују. Ми пак, као саучесници у боли и страдањима Сина 
Твога, имајући у Теби благу Мајку, сву наду у патњи на Тебе 
полажемо и вапијемо Ти: 
 
Радуј се, Мати рода Хришћанскога! 
 
Радуј се, јер си нас посинила када Син Твој на крсту страдаше! 
 
Радуј се, јер си Бога с људима сјединила! 
 



 

Радуј се, јер си верне Господу предала! 
 
Радуј се, Агнице, јер си родила Јагње Божије, које узе на себе грехе 
света! 
 
Радуј се, чашо, која точи радост са извора бесмртности! 
 
Радуј се, јер се усрдно за спасење грешника заузимаш! 
 
Радуј се, јер душе оних који гину проналазиш! 
 
Радуј се, неочекивана радости грешника! 
 
Радуј се, палих подизање! 
 
Радуј се, свих немоћн исцелитељко! 
 
Радуј се, јер сваку тугу ублажаваш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 6. 
 
Сви крајеви земаљски проповедају о милостима Твојим, Богомајко, 
јер часним покровом заклањаш сав род Хришћански, молећи се за 
њега непрестано Христу Спаситељу нашем и избављајући од свих 
опасности благочестиве и богобојажљиве слуге Твоје, које верно 
вапију Богу: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Засија благодат светозарна од чудесне иконе Твоје, Богомајко којој 
са сузама припадамо, молећи Те: одагнај облак искушења који се 
над нама надвио, да бисмо Ти радосно клицали: 
 
Радуј се, јер Сину Твоме и Богу мољења верних приносиш! 
 



 

Радуј се, јер си и сама крај престола Сина Твога непрестано за нас 
молиш! 
 
Радуј се, предстатељнице наша пред Богом, која свет од невоља 
спасаваш! 
 
Радуј се, заступнице рода Хришћанског од Бога нам дарована! 
 
Радуј се, дрво доброг хлада, под које се склањају многи! 
 
Радуј се, покрове свету, шири од облака! 
 
Радуј се, земљо обећана из које тече мед и млеко! 
 
Радуј се, облаче ведри, који верне непрестано осветљаваш! 
 
Радуј се, стубе огњени, који изабране небеском наслеђу управљаш! 
 
Радуј се, њиво, која обиље милосрђа роди! 
 
Радуј се, дароватељко сваке доброте! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 7. 
 
Хотећи да излијеш реке чудеса од Своје иконе Свих жалосних 
радост, наредила си, Владичице, болесној Јефимији да пред њом 
молебне поје, и да, добивши исцељење, свима проповеда о 
милости. Коју јој Ти иконе ради учини, да не буде скривен од људи 
источник исцељења благодатних. Стога и ми не тајимо Твоја 
доброчинства, него захвално прослављамо Бога у песми: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Као нова купјељ Силоамска појави се, Пресвета Владичице, храм 
Твој, у коме се клањамо чудотворној икони Твојој, јер не само у 



 

лето и не само тело, него увек и сваку болест и рану душевну и 
телесну исцељујеш онима који Ти с вером и љубављу прибегавају. 
Стога Ти вапијемо: 
 
Радуј се, купјељи, у коју се боли наше погружавају! 
 
Радуј се, чашо, из које радост и спасење испијамо! 
 
Радуј се, стено, која жедне живота напоји! 
 
Радуј се, дрво, које слане воде житејског мора услађује! 
 
Радуј се, изворе непресушни воде жртвоване! 
 
Радуј се, бањо, која пере прљавштину греха! 
 
Радуј се, јер жалости наше стишаваш! 
 
Радуј се, јер нам тугу блажиш! 
 
Радуј се, јер болести наше исцељујеш! 
 
Радуј се, јер нас из невоља и опасности избављаш! 
 
Радуј се, многооплакивани поразе демона! 
 
Радуј се, Ти, која као гром непријатеље страшиш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 8. 
 
Сви смо путници и гости на земљи овој, по речи Апостола: невоље 
од непријатеља, невоље од лажне браће трпимо у лишавањима и 
жалостима многим. Ти пак, Владичице, као блага Одигитрија, 
упути нас тихом пристаништу, и моли Сина Твога да нам пре краја 
опроштај прегрешења дарује да бисмо непрестано певали Богу: 



 

Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Сав живот наш на земљи препун бола и туге од клевета, увреда, 
озлојеђености и других беда и напасти многих: јер немоћно је тело 
и клоне дух наш. Зато Теби прибегавамо, Богомајко, припадајући 
пречистој икони Твојој, и молимо Те, испуни радошћу и весељем 
тужна срца наша, да Ти кличемо: 
 
Радуј се, Царице неба и земље, која нам рајска врата отвараш! 
 
Радуј се, трпезо, мноштвом милости пребогата! 
 
Радуј се, домоуправитељко, која животом нашим добро управљаш! 
 
Радуј се, руно орошено, које Гедеон предвиде! 
 
Радуј се, блажена утробо, сместилиште несместивог Бога! 
 
Радуј се, купино несагорива! 
 
Радуј се, источниче живоносни! 
 
Радуј се, цвете неувениви! 
 
Радуј се, јер зла срца умекшаваш! 
 
Радуј се, јер благима умиљење дарујеш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 9. 
 
Свака сладост у овом животу са тугом је и горчином помешана: 
слава се угаси, богатство прође лепота и здравље вену, искрене 
пријатеље смрт односи. Ублажи стога тугу нашу, узрочнице 



 

благости, дајући Твоју радост непропадиву нама, који Бога 
славимо у песми: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Речити говорници стоје неми, јер не знају каквом би нас речју 
утешили; зато Ти, Владичице, подај срцима нашим речи утехе, 
зрацима Твоје благодати, облак наше жалости и мрак унинија 
разгонећи, да Ти кличемо: 
 
Радуј се, Ти, која добром надом све хришћане радујеш! 
 
Радуј се, радости и смирење света! 
 
Радуј се, вечних блага надање! 
 
Радуј се, лађо жељним спасења! 
 
Радуј се, пристаниште бродара кроз живот! 
 
Радуј се, верна чуварко оних који се у Тебе уздају! 
 
Радуј се, непостидна одећо нагима! 
 
Радуј се, јер све чуваш и у вери утврђујеш! 
 
Радуј се, свих верних законе и светло прибежиште! 
 
Радуј се, помоћи оних који Ти се верно моле! 
 
Радуј се, светла ознако благодати! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 10. 
 
Хотећи да спасе род људски од вечне муке и жалости непрестане, 



 

Човекољубац Господ се усели у девствену утробу Твоју и Тебе, 
Матер Своју, дарова као помоћ, покров и заштиту онима који у 
гресима гину – да тужнима будеш утеха, жалоснима радовање, 
очајнима нада, избављајући их вечних мука Својим заступништвом 
и небесном весељу приводећи све који верно певају Сину Твоме и 
Богу нашем: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Тврђава си девојкама, Богородице Дјево, и свима који покрову 
Твоме прибегавају. Стога Те молимо: заступи, покриј и сачувај све 
убоге и беспомоћне од искушења, гоњења и опасности, јер Те са 
љубављу призивамо: 
 
Радуј се, стубе девојаштва! 
 
Радуј се, чистоте и целомудрија сасуде изабрани! 
 
Радуј се, дивни венче целомудрености онима који се са телом боре! 
 
Радуј се, дароватељко вечне радости иноцима који за добротом 
Божијом тугују! 
 
Радуј се, јер од пламена страсти ослобађаш! 
 
Радуј се, јер таму искушења одгониш! 
 
Радуј се, оградо чистоте! 
 
Радуј се, дивна одгајатељко девојака! 
 
Радуј се, поправљање грешника! 
 
Радуј се, јер Тобом из пада греховног устадосмо! 
 
Радуј се, јака тврђаво вере! 
 



 

Радуј се, пријатни тамјане молитве! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 11. 
 
Појање свеумилно приносимо Ти као слуге Твоје, Богородице, јер 
си свемоћна заступница рода нашег: ублажи жалости многобрижне 
душе моје, укроти гнев Божји, који се на нас праведно диже ради 
грехова наших, избави од сваке тешке болести и туге нас, који Ти 
вапијемо и Бога прослављамо у песми: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Као свећа светлоносна, уљем благодати Божје ужежена, јави се 
пречасна икона Твоја, Владичице, на освећење наше и утеху. Ми 
пак штујући је с љубављу и с вером јој припадајући, вапијемо Ти: 
 
Радуј се, јер нас моћним Твојим заступништвом од свих невоља 
спасаваш! 
 
Радуј се, јер нас од земљотреса и поплава браниш! 
 
Радуј се, јер нам храну душевну и телесну дарујеш! 
 
Радуј се, јер огањ росом Твојих молитава гасиш! 
 
Радуј се, јер нас из смртне опасности избављаш! 
 
Радуј се, у духовном војевању крепка помоћнице! 
 
Радуј се, јер нас од најезда иноплеменика штитиш! 
 
Радуј се, јер нас од међусобица и раздора ограђујеш! 
 
Радуј се, мирна луко оних који плове! 
 



 

Радуј се, добра путеводитељко! 
 
Радуј се, ослободитељко заточених! 
 
Радуј се, јер претњу Божију брзо уклањаш! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 12. 
 
Хотећи да јамство благодати дарујеш роду нашем, целебну икону 
Твоју показала си нам, Богомајко, која реке чудеса точи, болести 
наше исцељује и тугу ублажава. Стога Богу који нам Тебе подари, 
радосно појемо: Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Прослављајући у песмама Твоје милости и чудеса, Богородитељко, 
хвалимо Те сви, као молитвеницу велику, и са умилењем Ти се 
клањамо, заступници нашој, молећи Те: уздигни руке Сину Твоме, 
да никада, ни у овом животу, ни по смрти нашој, милосрђе Његово 
не одступи од нас, који Те призивамо: 
 
Радуј се, непостодна надо наша у животу и по престављењу 
нашем! 
 
Радуј се, јер онима који се у Тебе уздају мирну кончину дарујеш! 
 
Радуј се, надо наша и заштито у дан судњи! 
 
Радуј се, умилостивљење праведнога Судије! 
 
Радуј се, јер нас из пакла огњеног избављаш! 
 
Радуј се, надо у вечно спасење! 
 
Радуј се, кључу Царства Христова! 



 

 
Радуј се, јер се Тобом рај отвори! 
 
Радуј се, мосте који на небо преводиш! 
 
Радуј се, свих покајника прибежиште и блага заступнице! 
 
Радуј се, свих праведних славо и утехо! 
 
Радуј се, благодатна Богородице Дјево, свих жалосних Радости! 
 
Кондак 13. 
 
О, Свехвална Мајко, која си нам радост небу и земљи Цара Христа 
и Бога нашег родила, услиши глас жалосних слугу Твојих, и 
примивши ово мало мољење наше, избави нас од сваке опасности, 
туге и напасти: болести наше исцели, клевете срамне истреби, 
сваку злобу и непријатељство одагнај од нас, и ослободи нас 
будућих мука, јер Бога, Који нам Тебе подари непрестано славимо 
појући: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
МОЛИТВА Пресветој Богородици у част Њене иконе СВИХ 
ЖАЛОСНИХ РАДОСТ 
 
О, Пресвета Владичице Богородице, часнија од Херувима и 
славнија од Серафима, Богом изабрана Невесто, свих жалосних 
радости, подај нам утеху, јер другог прибежишта и помоћи до Тебе 
немамо. Ти си једина заступница радости наше, и као Мати Божија 
и Мати милосрђа стојећи пред престолом Пресвете Тројице, 
можеш нам помоћи, јер нико од оних који Теби притичу никада 
посрамљен не оде. Услиши зато и нас који сада, у дан туге, икони 
Твојој припадамо и са сузама те молимо: одагнај од нас све туге и 
жалости овога привременог живота и не лиши нас Твога свемоћног 
заступништва и вечне бескрајне радости у Царству Сина Твога и 
Бога нашег. Амин.  



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ 
ИКОНЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ 

 

празнује се 12. (25.) јула 
(чита се за ублажење невоље и патње свих, а посебно 
православних Срба) 

 

 

 

Кондак 1. 
 
Храброј војвоткињи, богообрадованој Приснодјеви Богородици, 
која је јављањем своје тројеручне иконе походила Гору Атонску, и 
њоме многе милости даровала роду хришћанском, похвални 
песмопој сада узносимо. А ти, о Богомати, пошто имаш моћ 
непобедиву и материнско за нас старање, похитај нам у помоћ и од 
сваке невоље избави оне који ти кличу: 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" ! 
 
Икос 1. 
 
Анђео земни и небесни човек, преподобни Јован Дамаскин, из 
топле љубави према теби, Богомати Владичице, потруди се да 
икону твоју нађе за себе. Поставивши је побожно у својој келији, 
он пред њом у усрдним молитвама теби говораше: 
 



 

Радуј се, јер си радост вечну, Спаситеља света, родила! 
 
Радуј се, јер си свепагубну силу ада породом својим сатрла! 
 
Радуј се, јер си пророчких речи испуњење донела! 
 
Радуј се, јер си преступ Адама и Еве загладила! 
 
Радуј се, јер си једног од Тројице на рукама свијим лако носила! 
 
Радуј се, јер си огањ божански, не опаливши се, у утробу своју 
сместила! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 2. 
 
Преподобном Јовану Дамаскину, по клевети цара иконоборца, 
немилосрдно би одсечена десница, која је много писала у заштиту 
части и поклоњења светим иконама. Он одсечену десницу измоли 
од иноверног мучитеља и, приложивши је тамо одакле је била 
одсечена, пред часном иконом твојом са сузама ти се мољаше за 
исцељење. А ти, свеблага и свемоћна заступница рода нашега, 
његову молитву си брзо услишила и, јавивши му се у сну, 
подарила исцељење да би благодарно појао Богу: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Разум људски не може схватити моћ чудесно пројављених 
благодатних исцељења твојом иконом, о Богомати, и не може 
објаснити велико чудо - како се одсечена десница преподобнога 
преконоћ цела и здрава обрете. На њој добра исцелитељка остави 
само црвени знак нестале ране, и због тога од нас слуша ове 
похвале: 
 
Радуј се, брза утешитељко уцвељених душа! 



 

 
Радуј се, радостотворна посетитељко страдалних срдаца! 
 
Радуј се, јер безнадежне страдалнике надом на исцељење 
ободрујеш! 
 
Радуј се, јер болеснике од лекара напуштене на три своје руке 
прихваташ! 
 
Радуј се, јер си одсечену руку Божијег изабраника натприродно 
целом и здравом учинила! 
 
Радуј се, јер теби ништа није немогуће, милосрдна посреднице, 
која нам увек заступништво пред Богом указујеш! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 3. 
 
Познавши силу деснице Свевишњега у исцељењу одсечене 
деснице своје, богоречити Јован дивним те песмама, свеблага 
Владичице, прослави и изображење своје одсечене руке целебноме 
твоме лику приложи ради свагдашњег сећања на велико чудо. Од 
тада се ова икона твоја и назива "Тројеручица", будући да се на њој 
виде три руке, пројављујући тајну Свете Тројице, и чудесима која 
од ње бивају приводећи све ка похвалном клицању Господу: 
Алилуја! 
 
Икос 3. 
 
Имајући велику ревност по Богу, духовности песмописац свете 
Цркве и божанствени њен славитељ, слатки преподобни Јован 
похвалним песмама до краја живота свога прослављаше дивну 
милост коју си му указала, Богородитељко. У спомен чуда које се 
збило, он мараму, којом је његова одсечена рука била завијена, на 
глави носаше, а икону твоју многоцелебну као богато наслеђе 



 

после себе остави светој лаври преподобног Саве Освећеног, да 
сви верни целитељки душа и тела, на њој насликаној, овако кличу: 
 
Радуј се, снажна противнице непријатеља Православне вере! 
 
Радуј се, покровитељко проповедника јеванђелског учења! 
 
Радуј се, заштито и похвало благочестивих хришћана! 
 
Радуј се, утехо богољубивих монаха! 
 
Радуј се, добра сатруднице оних који воде битку против света, 
плоти и ђавола! 
 
Радуј се, превасходна помоћнице оних који ревнују за 
целомудреност и чистоту! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 4. 
 
Бура двоумљених мисли смућује ми ум - како ћу недостојним 
уснама узмоћи да опевам славу твоју, пречиста Дјево, пројављеној 
у светој икони твојој, коју си нам даровала као помоћ и заштиту од 
видљивих и невидљивих непријатеља? Стога, величајући 
неизбројиве милости твоје према роду хришћанскоме, славим 
чудеса твоја и смирено певам Сведржитељу: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Чувши за велике врлине архиепископа српскога Саве, монаси свете 
лавре Саве Освећеног, по твом надахнућу, Богомати, приликом 
његове посете лавре ради поклоњења, као благослов му уделише 
свету икону твоју "Тројеручицу". А Свети Сава је, као бесцен дар, 
са побожношћу донесе у српску земљу, поучавајући своју паству 
да ти кличе: 



 

 
Радуј се, јер од истока до запада силу свемогућства Христовог 
иконом својом благовестиш! 
 
Радуј се, јер недуг душевни и телесни иконом својом брзо 
исцељујеш! 
 
Радуј се, јер си српској земљи икону твоју у залог благовољења 
подарила! 
 
Радуј се, јер си чудесима твојим у њој Православље силно 
утврдила! 
 
Радуј се, јер си државу Симеона Мироточивог благодатно 
проходила! 
 
Радуј се, јер си паству Саве првопрестолног матерњим покровом 
твојим осенила! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 5. 
 
Слична боговодећој звезди јави се икона твоја, Богородице, која по 
светој вољи твојој би на магаре постављена и отпуштена из Србије. 
Ни од ког вођено, магаре је донесе пред двери хиландарске 
обитељи. Монаси је примише као дар небески и поставише у олтар 
саборне цркве манастирске, кличући у дубоком умиљењу 
Дародавцу добара, Богу: Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Видевши твоју благу вољу према њима, Преблагословена Дјево, 
пројављену у чудесном доласку свете иконе твоје "Тројеручице", 
хиландарски монаси јој се с радошћу и љубављу клањаху, 
целивајући је, и у песмама ти кличићи овакве похвале: 



 

 
Радуј се, путеводитељко подвижника побожности ка горњем 
Сиону! 
 
Радуј се, јер пустинољубиве монахе приводиш небесном 
Јерусалиму! 
 
Радуј се, је си твојој светој вољи бесловесно магаре чудесно 
покорила! 
 
Радуј се, јер си на магарету икону твоју благодатну из Србије на 
Атон чудесно пренела! 
 
Радуј се, јер си пустињу светогорску миомирисом светиње 
испунила! 
 
Радуј се, јер си хиландарску обитељ милошћу својом 
облагодатила! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 6. 
 
Хиландарска обитељ на Атону приповеда о обиљу милости и 
штедрости твоје, Богородице Дјево, и светло се весели, имајући 
свету икону твоју, "Тројеручицу" себи за игумана. Јер, воља твоја 
беше да икона "Тројеручица" пребива на игуманском месту у 
храму Божијем и у душама братије, која од тебе саме узима 
благослов за свако послушање. Због таквог благовољења Творца 
према њима, они похвално кличу: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Хиландарским монасима, који беху смућени несагласјем при 
избору игумана, објавила си вољу своју, Богомати, у храму 
Божијем чудесно поставивши икону своју на игуманско место, 



 

једноме од њих у виђењу откривши да сама, иконом твојом 
часном, хоћеш да будеш игуманија у манастиру њиховом. 
Обрадовани због тога, они ти у умиљењу душа запеваше: 
 
Радуј се, непоколебљива и свемоћна покровитељице монаха који се 
добро подвизавају! 
 
Радуј се, њихова пред Сином твојим и Богом брза заступнице! 
 
Радуј се, јер си жезал игумански у хиландарском манастиру 
невидљиво примила! 
 
Радуј се, јер си обитељ ову досад читаву и добро уређену сачувала! 
 
Радуј се, јер срца братије, која узима благослов од иконе твоје, 
испуњаваш страхом и побожношћу! 
 
Радуј се, јер непобожне и дрске кажњаваш! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 7. 
 
Желећи да не само Свету Гору, него и све друге православне 
земље, учиниш причасницима благодати великих чуда која се 
иконом твојом тројеручном изливају и збивају, ти си је, Пречиста 
Владичице, умножила по свим градовима, селима, црквама и 
манастирима, и дивним чудесима прославила. Зато сва верна чеда 
свету икону твоју "Тројеручицу" с љубављу поштују, и Христу, 
заједно с том на њој изображеном, усрдно кличу: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Преблагословена Дјево, ти светом иконом својом "Тројеручицом" 
вернима дивно пројављујеш милости и благодатном силом 
Христовом преславна чиниш чудеса: слепима вид повраћаш, узете 



 

подижеш, болесне исцељујеш и свима који притичу целебној 
икони твојој брзо помоћ своју указујеш, постичући их да ти кличу: 
 
Радуј се, јер си Свету Гору Атонску себи за удео изабрала! 
 
Радуј се, јер си све православне области осенила покровом 
милости своје! 
 
Радуј се, хиландарског манастира непроменљива Игуманијо! 
 
Радуј се, јер си многима местима и пустињама непресушна 
ризница исцелења! 
 
Радуј се, јер на Атону, у Србији, Русији и другим странама иконом 
својом преславно чудодјејствујеш! 
 
Радуј се, јер од сваке невоље избављаш оне који те воле и поштују! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 8. 
 
Необично је видети хиландарске монахе како прилазе икони твојој 
као Игуманија и од ње узимају благослов за своја послушања. О, 
Свеблага, као што њи милостиво примаш и благосиљаш, тако и нас 
недостојне немој лишити свога материнског милосрђа и старања, 
примивши милостиво молитве наше које пред светом иконом 
твојом узнсимо. Осени нас својим благодатним благословом, 
избави нас од сваког јада и чемера и научи нас да богоугодно 
певамо Троједином Богу: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Сав је свет као богосветлим звездама преиспуњен чудотворним 
иконама твојим, Дјево Богородице, а међу њима, као лучезарна 
звезда Даница, благодатно предивним чудесима сија икона твоја 



 

"Тројеручица", знамењима твога милостивог снисхођења 
загревајући наша хла дна срца. Тога ради поштујемо свето 
изображење твога пречистог лика, кличући пред њим: 
 
Радуј се, богообрадована и пренепорочна Приснодјево! 
 
Радуј се, једина чиста и благословена међу женама! 
 
Радуј се, нетљена и неискусобрачна Мати Јагњета и Пастира! 
 
Радуј се, прекрасна и светлоносна палато најсветијег Слова! 
 
Радуј се, миомирисни и снежнобели крине девствености и чистоте! 
 
Радуј се, Царице и Владичице небеса и земље! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 9. 
 
Сваки узраст верних убире благе плодове твога материнског 
старања, Владичице сведобра: децу милосрдно храниш, младе 
невидљиво руководиш, зреле у побожности утврђујеш, старе у 
немоћи укрепљујеш, а свима све добро и душекорисно дарујеш 
свесилним заступништвом твојим пред престолом Пресвете 
Тројице, којој благодарно појемо: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Беседници људски не могу те достојно похвалити, Богородице, 
часнију од херувима и славнију од серафима, која си родила 
једнога од Тријице, Христа Животодавца. Ми, пак, љубављу према 
теби надахнути, смиреноумно се усуђујемо да ти певамо: 
 
Радуј се, моћна заштитнице рода хришћанског! 
 



 

Радуј се, благодушна мати свих ожалошћених и обремењених! 
 
Радуј се, јер кротким сјајем својим мрак грехова и страсти наших 
разгониш! 
 
Радуј се, јер нас на стазе покајања премудро упућујеш! 
 
Радуј се, јер си нам свима у страшни час смрти тврда заштитница! 
 
Радуј се, јер си нам пред праведним Судијама доброг одговора 
усрдна посредница! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 10. 
 
Света и свечасна икона твоја, Богородице Дјево, дарова на се као 
залог спасења. Јер, као што си некада божанственом јеванђелисти 
Луки прорекла, са њом и до сада сила твоја благодатно пребива, 
преславним чудесима веру у нама утврђујући, болесне даром 
исцељујући, и на пут спасења душе наше приводећи како бисмо 
Цару неба и земље, који је до краја васељене прославио име твоје, 
певали: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Тврђава си девојкама, и монашком лику, богоневесна Дјево, и 
свима који ти усрдно прибегавају, икону твоју побожно поштујући. 
Њу нам је, наиме, даровао Давалац добра Господ, као помоћ и лек 
у душевним и телесним немоћима. Због тога ти, усхићени певамо: 
 
Радуј се, добра хранитељко младих девојака и сирочића без 
матера! 
 
Радуј се, предводнице монаха и монахиња ка многожељним 
небеским наградама. 



 

 
Радуј се, јер благодатном утехом посећујеш оне који чаме оковани 
у тамницама! 
 
Радуј се, благослове домова и благочестивих бракова! 
 
Радуј се, наставнице младих у целомудрености и уздржавању! 
 
Радуј се, јер старе приводиш добром животу и мирном крају! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 11. 
 
Песмопој наш молебни, који ти, пред пречистим ликом твојим, с 
вером и љубављу узносимо, милостиво услиши, свемилостива 
Госпођо, и сачувај нас од пагубних учења неверја и сујеверја, 
којима се напада наша светоотачка Православна вера. Избави нас 
од лукавих заблуда, сачувај нас и отаxбину нашу од сваке буне, 
метежа и злих кварења, које непријатељи вере и отаxбине наше 
подстичу, и удостој нас да у љубави и једномислију са свим 
верним чедима свете Христове Цркве, богодолично Творцу нашем 
певамо: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Светлоносна свећа, икона твоја света, Богородице Дјево, сав свет 
сијањем чудеса својих просвећује, и срца наша љубављу разгорева 
према теби, Пречистој и Преблагословеној Матери најслађег 
Господа нашега Исуса Христа, који нам те је даровао као покров и 
заштиту против пукова војске сатанске, који страхују и дрхте од 
самога имена твога, јер знају силу твоју. Због тога те величамо и 
кличемо: 
 
Радуј се, јер непријатеље наше видљиве и невидљиве премудро 
ометаш! 



 

 
Радуј се, јер хулитеље свете православне вере невидљиво 
кажњаваш! 
 
Радуј се, јер зле духове од нас моћно одгониш! 
 
Радуј се, јер не допушташ да овладају над нама! 
 
Радуј се, јер нас надахњујеш љубављу према Богу и ближњима! 
 
Радуј се, јер све добре прозбе наше брзо испуњаваш! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 12. 
 
Благодат одозго дарова се светој икони твојој "Тројеручици", 
преблага Владичице, како би ожалошћене тешила, болесне 
исцељивала, слепима вид враћала, раслабљене укрепљивала, верне 
у побожности утврђивала и неверне познању истине приводила. 
Својим знацима и чудесима, која се од ње догађају, и која надилазе 
људски разум, те се само вером постижу, она верне душе 
надахњује непрестаном слављењу Творца богољепном песмом: 
Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Хвалимо чудеса твоја, благодатна Богородице, не скривамо 
штедрости твоје, прослављамо неизбројну милост твоју према роду 
хришћанском, коју познају сви крајеви земље. Јер, од истока до 
запада хваљено је свето име твоје, благосиљано од свих племена, и 
у молитвама призивамо у свим областима. Зато ти и ми, 
прослављеној и узвеличаној Сином твојим и Богом, захвално 
кличемо: 
 
Радуј се, тихо пристаниште оних који пливају по пучини 



 

животнога мора! 
 
Радуј се, јер буру страсти смирујеш својим срдачним саучешћем! 
 
Радуј се јер пале у чамотињу и очајање подижеш надом спасења! 
 
Радуј се, јер знацима и чудесима уразумљујеш оне који се у 
сумњама колебају! 
 
Радуј се, дародавко блаженог спокојства онима који се по 
монашким обитељима богоугодно подвизавају! 
 
Радуј се, јер свога заступништва не лишаваш ни оне који у свету 
побожно живе! 
 
Радуј се, помоћнице наша, која нам помажеш иконом својом 
"Тројеручицом" 
 
Кондак 13. 
 
О, свехвална Мати најслађег Избавитеља нашег Господа Исуса 
Христа, чуј молебни глас који ти пред светом иконом твојом 
смирено узносимо, и материнском молитвом својом од тебе 
Рођеном, најсветијем Слову, од сваке напасти и вечне муке избави 
све који молитвено призивају име твоје, и ради тебе захвално 
кличу Богу: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
Молитва Пресветој Богородици у част Њене иконе ТРОЈЕРУЧИЦЕ 
 
О, Пресвета и Преблагословена Дјево Богородице Маријо, теби 
припадамо, и клањамо се пред светом тројеручном иконом твојом, 
сећајући се преславног чуда твога, прирастања одсечене деснице 
преподобног Јована Дамаскина, које се уз помоћ иконе ове 
догодило, и чији се знак и сада види на њој, оличен у трећој руци, 
икони твојој приложеној. Молимо ти се и просимо те свеблагу и 



 

свемилостиву Заштитницу рода нашега, услиши нас који ти се 
молимо. Као што си услишила блаженог Јована, који ти је у 
жалости и болести завапио, тако не презри ни нас, који смо ранама 
многоразличних страсти оболели и ојађени, и који теби, са 
скрушеном и смиреном душом, усрдно прибегавамо. 
Свемилостива Госпођо, ти видиш немоћи наше, невољу и потребу 
нашу за твојом помоћи и заштитом: одасвуд смо непријатељима 
окружени, и немамо помагача ни заштитника, ако се ти не 
смилујеш на нас, Владичице. Заиста, молимо ти се, саслушај болни 
вапај наш, и помози нам да светоотачку православну веру чисту 
сачувамо до краја живота, да у свима заповестима Господњим 
право ходимо, да истинско покајање за грехе своје увек Богу 
приносимо и удостојимо се мирног и хришћанског краја живота и 
доброг одговора на страшном суду Сина твога и Бога нашега. Њега 
умоли за нас материнском својом молитвом, да нас не осуди по 
безакоњима нашим, него да нас помилује по великој и неисказивој 
милости Својој. О, Сведобра, услиши нас, и не лиши своје моћне 
помоћи, да би смо ти, тобом спасење задобивши, певали и 
прослављали у земљи живих, као и Рођеног од тебе, Избавитеља 
нашега, Господа Исуса Христа, коме припада слава, моћ, част и 
поклоњење, заједно са Оцем и Светим Духом, сада и свагда и кроза 
све векове. Амин. 



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ СВЕЦАРИЦИ ИЛИ 
ВЕЧНОДИШУЋОЈ 

 

 

 

 
'Ова чудотворна икона потиче из 17 века и постављена је на левом 
поклоничком делу источног стуба саборног храма у манастиру 
Ватопеду на св, Гори. Према предању стараца први доказ да је 
икона има посебан дар је следећи догађај: Једног дана један 
младић је ушао у храм и прилазећи на поклоњење икони изненада 
је бљеснуло светло са лица Богородице и невидљива сила га је 
оборила на под. Када је дошао к себи отишао је код отаца и са 
сузама исповедио да је живео далеко од Бога и да се бавио 
магаијским ритуалима. Чудотворан догађај је учинио да младић 
промени свој живот и постане верујући човек. Ова икона има моћ 
да исцељује тешке болести попут рака. Молећи се пред овом 
иконом небројено много оболелих од тешких болести је измолио 
исцелење.'' 
Монаси су нам причали да им некако посебно Руси прославили ту 
икону. Сваког месеца им до дана данашњег стиже неколико 
листова сведочења чудотворних исцељења од рака уз помоћ ове 
иконе... Када је недавно патријарх Московски са делегацијом Руске 
Цркве био у посити манастиру Ватопед нису могли да верују да је 
икона велика свега 30-так сантиметара, а да је толико чудеса 
учинила... 
 
 
 
 



 

 
Кондак 1 
 
 
 
Припадајући Твојој новојављеној икони ми верне слуге Твоје, 
појемо ти: Свецарице, даруј исцељења нама који ти прибегавамо, 
да ти радосно кличемо: 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Икос 1 
 
 
 
Анђео првак сишавши са небеса рече Свецарици: радуј се! И, 
гледајући те, Господе, оваплоћавана бестелесним гласом, клицаше 
јој овако: 
 
Радуј се, почетку нашег спасења! 
 
Радуј се, Творчевог снисхођења испуњење! 
 
Радуј се, јер се Тобом Бог очовечи! 
 
Радуј се, јер се невидљиви у Теби оваплоти! 
 
Радуј се, која си милост мира у себе примила! 
 
Радуј се, која си телесну одежду Логосу саткала! 
 
Радуј се, уму недостижна вишња славо! 
 
Радуј се, небесна манно која срца оживљаваш! 
 



 

Радуј се, звездо, сијање благодети! 
 
Радуј се, источнице, непресушни изворе воде живе! 
 
Радуј се, Богородице, благословена међу женама! 
 
Радуј се, која си Спаса родила, Дјево нетљена! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 2 
 
 
 
Ти Дјево, којом беспочетни Логос постаде Дете, даруј исцељење 
онима који Те поштују и неизрециво Његово рођење славе појући: 
Алилуја! 
 
 
 
Икос 2 
 
 
 
Иштући да сазна несазнајно знање, Дјева рече служитељу (тајне): 
реци ми како је могуће да се син роди од чисте утробе? Гаврил јој 
са страхом одговори клићући овако: 
 
Радуј се, Вишњег Савета Поверенице! 
 
Радуј се, оних који се моле Брзопослушнице! 
 
Радуј се, благо Христовог мира! 
 
Радуј се, људи Твојих надо и оснажење! 



 

 
Радуј се, болести рака дивна погубитељко! 
 
Радуј се, осталих болести исцелитељко! 
 
Радуј се, једина свету Заступнице! 
 
Радуј се, сигурно избављење од невоља! 
 
Радуј се, верна утешитељко оних који плачу и ридају! 
 
Радуј се, Ти која свима пут спасења отвараш! 
 
Радуј се, скиптре и државо атонских подвижника! 
 
Радуј се, жезле монаха и мирјана! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 3 
 
 
 
Сила Свевишњега осени Те, Отроковице, и неизрециво се 
оваплотивши у телу, показа Те као дивну њиву онима који желе да 
пожњу спасење, и који поју: Алилуја! 
 
 
 
Икос 3 
 
 
 
Дивно се прослави света икона Твоја, названа Свецарица, када се 
јави исцелитељни лик Богоматере, јер она дарује исцељење онима 



 

који га с вером траже, да би је славили овако: 
 
Радуј се, Мати Незалазне Светлости! 
 
Радуј се, победо оних који претрпеше до краја! 
 
Радуј се, болесних и тужних излечење! 
 
Радуј се, неразрушива оградо сирочића и удовица! 
 
Радуј се, Ти која нам врата рајска отвараш! 
 
Радуј се, обремењених и уморних Заступнице! 
 
Радуј се, Посреднице за спасење верних! 
 
Радуј се, Молитвенице за све људе! 
 
Радуј се, Лествице небеска која узводиш од земље ка небу! 
 
Радуј се, водо жива која смртне грехе омиваш! 
 
Радуј се, Агнице која срца незлобивих чуваш! 
 
Радуј се, Покрове који своја чеда закриљујеш! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 4 
 
 
 
Дарујући живот свету, Владика Свети усели се безбрачно у утробу 
Твоју и показавши Те Мајком верних, призва све да у миру поју: 
Алилуја! 



 

 
 
 
Икос 4 
 
 
 
Преславна Твоја чуда, граде Божији догодише се од иконе Твоје 
свете, а ми примајући од Тебе исцелитељне струје излечења, о 
Свецарице, захвално Ти кличемо: 
 
Радуј се, мелеме који бол отклањаш! 
 
Радуј се, свежино од које грозница болесника нестаје! 
 
Радуј се, која болест рака сажижеш као пламеном! 
 
Радуј се, која са одра подижеш оне које лекари оставише! 
 
Радуј се, која лик Свој Пречисти изабраним јављаш! 
 
Радуј се, која од греховних свеза разрешаваш! 
 
Радуј се, јер нам се Тобом избављење од смрти дарова! 
 
Радуј се, јер се Тобом безбројно мноштво верних оправда! 
 
Радуј се, висино недостижна људским помислима! 
 
Радуј се, дубино једино Логосом откривена! 
 
Радуј се, Ти коју пророци претсказаше! 
 
Радуј се, Наставнице свештеника који ти се моле! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 



 

 
 
Кондак 5 
 
 
 
Као пречисти храм Спасов познасмо Те, Откровице! Теби 
припадамо Чиста, сотвори храмовима Божанства нас који му 
кличемо: Алилуја! 
 
 
 
Икос 5 
 
 
 
Анђеоски чинови видеше на рукама Твојим Онога који је руком 
створио људе и познавши Те као Једину Владичицу, иако си себе 
слушкињом називала, похиташе да Теби Благословеној послуже 
појући овако: 
 
Радуј се, Богом постављена над небеским силама! 
 
Радуј се, Ти која чудесним исцељењима свет испуњаваш! 
 
Радуј се, Ти која похвалну славу од небеса слушаш! 
 
Радуј се, Ти која благодарење од земље примаш! 
 
Радуј се, јер си у срцима семе трулежи уништила! 
 
Радуј се, јер си јарам лукавстава демонских поништила! 
 
Радуј се, која си и долину плача радошћу испунила! 
 
Радуј се, Ти која жалости у небеску сладост преобраћаш! 
 



 

Радуј се, богопријатни миомирисе! 
 
Радуј се, велико весеље грешника који се кају! 
 
Радуј се, оклопе праведности који нас чуваш од искушења! 
 
Радуј се, штите који нас ограђујеш од непријатељства и злобе! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 6 
 
 
 
Када си Дјево од земље ка небу усходила, тада ученици Спасови, 
богоносни проповедници чудесно Теби притекоше, једним срцем и 
устима Богу појући: Алилуја! 
 
 
 
Икос 6 
 
 
 
Засија чудесна благодат од иконе Твоје, Свецарице, кад младић 
помрачен сатанским учењима паде пред њом и оста непокретан, 
неочекивано од уза мрачних ослобођен би, и са страхом и радошћу 
клицаше Ти овако: 
 
Радуј се, непобожног живота исправљање! 
 
Радуј се, утехо страдалника! 
 
Радуј се, Ти која од Цркве легионе бесова одгониш! 
 



 

Радуј се, магле греховне развејање! 
 
Радуј се, осујећење невидљивих лукавстава! 
 
Радуј се, која свемоћно демонске магије побеђујеш! 
 
Радуј се, светиљко која прелашћене просветљујеш! 
 
Радуј се, облаче који невине од зла заклањаш! 
 
Радуј се, горо која небеском манном храниш! 
 
Радуј се, долино која смирењем Христовим насићујеш! 
 
Радуј се, стубе Небеског Царства! 
 
Радуј се, огледало превечне Светлости! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 7 
 
 
 
Хотећи да даш себе као храну вернима оваплотио си се од Дјеве, те 
да они који приме Пречисто Тело и Крв Твоју познају Тебе 
савршеног Бога и тако дивећи се неизрецивој премудрости кличу: 
Алилуја! 
 
 
 
Икос 7 
 
 
 



 

Јављањем Творац показа нову тајну, са ученицима савршивши 
своју тајну вечеру; ми пак молећи свецарицу да нас удостоји 
божанствене светиње, узносимо јој појање ово: 
 
Радју се, Небеског Хлеба Дародатељко! 
 
Радуј се, Вечног Живота Родитељко! 
 
Радуј се, Чашо Која нас Христом храниш! 
 
Радуј се, Ти Која душу и тело са Богом сједињујеш! 
 
Радуј се, кашичице златна испуњена Божанственим Тајнама! 
 
Радуј се, драгоцени Кивоте Велике Светиње! 
 
Радуј се, прсте, Који Свету Евхаристију указујеш! 
 
Радуј се, трпезо Која нам Свету Храну нудиш! 
 
Радуј се, Која достојне причеснике сдесна постављаш! 
 
Радуј се, Ти која ревнитеље Божанствене Литургије од ада 
избављаш! 
 
Радуј, се, Која смртне ка Источнику бесмртности приводиш! 
 
Радуј се, Ти Која чеда своја миром и крепошћу ограђујеш! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 8 
 
 
 



 

Чудесно Рођење видевши, и сваку животну бригу оставивши, горе 
имајмо срца, јер ради тога Вишњи се јавиo, да привуче оне који му 
кличу: Алилуја! 
 
 
 
Икос 8 
 
 
 
Пребивајући неодступно у недрима Очевим неизрециви Логос се 
на земљи оваплоти, Бог Свесилни учини величину Дјеви и погледа 
на смирење Слушкиње Своје, Која чује од свих појање ово: 
 
Радуј се, Ти Која си у себи несместивог Бога сместила! 
 
Радуј се, Ти Која си свету показала Творца света! 
 
Радуј се, јер се смрти владавина уништи! 
 
Радуј се, јер се Адамова рана исцели! 
 
Радуј се, мелеме који душевне муке зацељујеш! 
 
Радуј се, јелеју који телесне ране помазујеш! 
 
Радуј се, Ти која бол породиља отклањаш! 
 
Радуј се, Ти која муке умирућих олакшаваш! 
 
Радуј се, Ти која си ад поразила! 
 
Радуј се, Која си жалац смрти уништила! 
 
Радуј се, ишчекивање свеопштег васкрсења! 
 
Радуј се, несумњиво спасење православних! 



 

 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 9 
 
 
 
Сва природа Анђела и људи би задивљена величином Твог 
чудесног оваплоћења, о Речи! Ми пак, дивећи се овој великој тајни 
побожности, са страхом и трепетом захвално Ти кличемо: Алилуја! 
 
 
 
Икос 9 
 
 
 
Од Твоје свете иконе, о Свецарице, мноштво болесника исцељења 
добија и вером благодат прима, те Ти громко кличу: 
 
Радуј се, свагдашња чуварко здравих чеда! 
 
Радуј се, мосте који болесне ка здрављу преводиш! 
 
Радуј се, исцељење деце која болују! 
 
Радуј се, Мати младих страдалника! 
 
Радуј се, оних који су болеснички одар везани подизање! 
 
Радуј се, утехо оних који су страхом смрти заробљени! 
 
Радуј се, Ти која чујеш ридање паћеника! 
 
Радуј се, Ти која самилосно гледаш наша страдања! 



 

 
Радуј се, Која земаљске болове ублажаваш небеском радошћу! 
 
Радуј се, Ти Која натприродно трпљење у страшним мукама 
дарујеш! 
 
Радуј се, јер припремаш радост онима који плачу! 
 
Радуј се, јер окриљујеш кротке крилима молитве! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 10 
 
 
 
Желећи да спасе грехом иструлелу људску природу, Творац се 
спусти на Тебе као киша на руно и учини Те купином несагоривом 
— Бог се оваплоти да би Му певали: Алилуја! 
 
 
 
Икос 10 
 
 
 
Отроковице чиста тврђава си девојкама и свима који ревнују за 
чистоту; Бог се усели у Тебе да очисти своје разумно створење, 
како би ми збацивши сваку нечистоту клицали овако: 
 
Радуј се, Сабеседнице оних који ћутање траже! 
 
Радуј се, венче оних који целомудреност чувају! 
 
Радуј се, почетку и крају духовног живота! 



 

 
Радуј се, Чуварко божанственог откровења! 
 
Радуј се, Поверенице Тројичног Савета! 
 
Радуј се, Виновнице људског спасења! 
 
Радуј се, висино недоступна гордим умовима! 
 
Радуј се, склониште доступно смиреним срцима! 
 
Радуј се, Чиста, чистија од небеса! 
 
Радуј се, Часнија од Херувима и Серафима! 
 
Радуј се, Обрадована јер си од Архангела радост примила! 
 
Радуј се, Утешена јер руке Твоје опипаше Васкрслог Христа! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 11 
 
 
 
Желећи да Спасу принесемо разумно појање, остајемо увек 
недостојне слуге Твоје, Владичице, јер нико не може достојно 
славити Бога Чије је Име као миро скупоцено, него Му кличемо: 
Алилуја! 
 
 
 
Икос 11 
 
 



 

 
Засијавши великом светлошћу онима који у тами саде, посети нас о 
Дјево, Исток са висине, Син и Бог Твој! Тебе постави као свећу на 
свећњаку, светлоносна чеда Цркве научи да Ти кличу ово: 
 
Радуј се, зоро мисаоног Сунца! 
 
Радуј се, Сместиште Божанстевеног Огња! 
 
Радуј се, Светлости јер си одећу светих саткала! 
 
Радуј се, Свећо јер си бесовску таму одагнала! 
 
Радуј се, тамних умова просвећење! 
 
Радуј се, грешних срдаца озарење! 
 
Радуј се, деснице која изводиш из мора сујете! 
 
Радуј се, светлости која пут ка Царству небеском осветљујеш! 
 
Радуј се, муњо која непокајане погађаш! 
 
Радуј се, громе који упропаститеље душа застрашујеш! 
 
Радуј се, лукавих савести просветљење! 
 
Радуј се, Божијег Суда умилостивљење! 
 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
 
Кондак 12 
 
 
 



 

Давалац Старог завета желећи да нам благодат подари даде нам 
завет Нови, те тако ми не делима закона већ вером спасење 
задобивши, појемо: Алилуја! 
 
 
 
Икос 12 
 
 
 
Славећи Твоје Рођење, као што некад Израиљ кимвалима скинију 
слављаше, тако и ми сада Тебе, истиниту Скинију врлинама 
прослављамо да од свих чујеш појање ово: 
 
Радуј се, песмо која се пева на небу! 
 
Радуј се, псалме који се чује на земљи! 
 
Радуј се, Ти која си достојно Јединоме Богу послужила! 
 
Радуј се, Ти Која си смирењем Божанстевеној Тројици угодила! 
 
Радуј се, Ти Која си у Себи Носитеља векова носила! 
 
Радуј се, Престоле Онога Који у руци држи васељену! 
 
Радуј се, тајно неизрецива векова и времена! 
 
Радуј се, тврдо прибежиште народа и племена! 
 
Радуј се, срдачно радовање благочестивих јереја! 
 
Радуј се, брзо услишење црквених и келијних молитава! 
 
Радуј се, богосаздани доме премудрости! 
 
Радуј се, изабрани сасуде милости! 



 

 
Радуј се, Свецарице, која немоћи наше благодаћу исцељујеш! 
 
 
Кондак 13 
 
 
О, Свецарице, Мати, Која си родила Реч светију од свих светих, 
примивши наше садашње појање од сваке смртоносне болести 
исцели и избави будуће осуде нас који Ти кличемо: Алилуја! 
 
(овај кондак се чита 3 пута, па онда опет икос 1. и кондак 1.) 
 
 
Молитва Пресветој Богородици 
 
О, свеблага, свечудесна Богородице, Панданаса — Свецарице! 
Нисам достојан да под кров мој уђеш! Али као Милостивог Бога 
милостива Мати, реци реч да се исцели душа моја и укрепи 
немоћно тело моје. О, Свецарице, пошто имаш моћ непобедиву и 
непрестано се за нас молиш, буди ми заступница, молитвеница да 
прославим преславно име Твоје свагда сада и увек и бесконачне 
векове. Амин. 
 
 
 
Молитва друга 
 
О, Пречиста Богомати, Свецарице! Чуј многоболне уздахе наше 
пред чудотворном иконом Твојом са Атоса донетом у Русију, 
погледај на чеда Твоја која од неизлечивих болести страдају и 
светој Твојој икони припадају! Као што птица крилима закриљује 
птиће своје, тако и Ти сада увек живо присутна, закрили нас 
Својим многоцелебним покровом. Буди несумњива нада тамо где 
нада нестаје! Буди трпљење и олакшање тамо где љуте туге 
надвладавају! Тамо где се мрак очајања у душе уселио нека засија 
неизрецива светлост Божанства! Утеши малодушне, укрепи 



 

немоћне, даруј умекшање и просвећење окамењеним срцима! 
Исцели Твоје болесне слуге, о Свемилостива Царице! Благослови 
ум и руке оних који нас лече, да буду оруђе Свемогућег Лекара 
Христа Спаса нашег. Теби живој која си са нама, молимо се пред 
Твојом иконом, о, Владичице! Простри своје руке које дају 
исцељење и лечења, Радости невољних, Утехо у тугама, да брзо 
примивши чудотворну помоћ прославимо Животворну и 
Нераздељиву Тројицу, Оца и Сина и Светога Духа, у векове 
векова. Амин. 



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ИКОНЕ 
КУПИНА НЕОПАЉИВА 

прославља се 04.(17.) септембра и 04. децембра/ 21.новембра 

 

 

 
Кондак 1. 
 
Теби, Пресвета и богообрадована Дјево Богородице, Војвоткињи 
Која се одважно бори за нас и Која јављањем иконе Своје 
пламенолике сву Цркву Христову радошћу испуни, од огњеног 
пламена њоме верне штитећи, похвалне песме узносимо: Ти пак, о 
Богомати, Купином Неопаљивом прозвана, пошто имаш 
непобедиву моћ и милосрђе велико, похитај у помоћ нама којима је 
заступништво Твоје потребно и од свих нас опасности избави да 
Ти кличемо: 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Икос 1. 
 
Над ангелима Царице и над сваком твари Владичице, Госпођо 
Богородице, Ти што од чинова ангелских на висинама хвалебне 
песме прихваташ, удостој и нас од праха земаљског саздане да Ти 
за премногу милост Твоју спрам рода људскога песмопој хвале и 
благодарности узносимо. И премда нисмо достојни Теби долично 
певати, немој се, блага будући, похвала наших ништавних и јадних 
гнушати; већ као што Син Твој две лепте удовичине милостиво и 
сажаљиво не одби, тако и Ти многоштедро услиши нас што Ти са 



 

умилењем кличемо: 
 
Радуј се, Ти Која си огањ Божански у утроби Својој неопаљиво 
носила! 
 
Радуј се, Ти Која си Спаситеља човечанству паломе родила! 
 
Радуј се, Ти што силу адову пречистим рођењем Твојим уништи! 
 
Радуј се, Ти што Адама и Еву од проклетства древног избави! 
 
Радуј се, јер си очовечењу Једнога од Тројице непорочно 
послужила! 
 
Радуј се, јер си Творца неба и земље бесемено оваплотила! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
Кондак 2. 
 
Видећи негда на Синају купину што огњем букташе и не 
сагореваше, Мојсије се ужасну, и гле, дође к њему глас Божански 
из купине: ”Скини обућу с ногу својих, јер је место где стојиш 
земља свештена!” Ово чујући, и ми скрушени, тајну оваплоћења 
Бога Логоса од Дјеве Пречисте, чудом купине неопаљиве 
прасликовану, исповедамо, и месту се јављања Божијег са страхом 
и трепетом клањамо, Саздатељу свега кличући: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Разум људски није кадар тајну промишљања Божијег појмити, које 
од стварања света искупљење човечанства палога унапред одреди, 
још у предвечном савету Божансгва Триипостасног будући: но 
свети пророци Божији, Духом Светим надахнути, издалека 
предвиђајући то чудо над чудесима, како ће Творац обличје слуге 
примити, желећи да дело руку Својих од погибли вечите спасе, 
прасликама и пророштвима нелажним искупљење рода људскога 



 

обзнањиваху, што се од Искупитеља обећанога имађаше савршити; 
Њему пак Ти, Свечиста, тело подаривши, Матером Господа Твога 
удостоји се бити, а Он нас научи клицати Ти овако: 
 
Радуј се, Палато пламенолика Онога што на херувимима седи! 
 
Радуј се, светлоносна Одајо Онога што серафимима заповеда! 
 
Радуј се, Одру Цара великога што на врх горе небссне стоји! 
 
Радуј се, Престоле одухотворени Онога што вишњим и нижним 
влада! 
 
Радуј се, Божанства Кивоте освештани, што светињу над 
светињама превазилази! 
 
Радуј се, Посудо од жежена злата, у којој се мана спасоносна, тело 
и крв Јагњета Божијег, приправи! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 3. 
 
Делујући силом Свевишњег, о Владичице преблага, Ти силу 
стихије огњене светом иконом Својом кротиш, и чудеса многа 
посредством њеном по свој васељени чиниш; стога род 
хришћански песмама хвалебним Тебе чествује, и у невољама 
изненадним, сврх свега при разбуктавању огња, к Теби молитвено 
припада, сваку помоћ од Тебе у добри час примајући. Тога ради 
Цару Славе, Христу, Који Те прослави, са благодарношћу кличемо: 
Алилуја! 
Икос 3. 
 
Љубав велику према људима часном крвљу Сина Твога и Бога 
искупљеним имајући, Богомати Пречиста, власт да уређујеш и 
закриљујеш род хришћански Ти од Њега задоби; јер си грешнима у 



 

покајању пред Творцем посредница, безнаднима нада на спасење, 
невољнима помоћ тренутна, моћна потрага за несталима, и покров 
свему свету. Теби, милостивој и доброљубивој заступници нашој, 
што љубављу љубав награђујеш, смиреноумно говоримо овако: 
 
Радуј се, Радости свега света, којом се сузе из очију страдалника и 
ожалошћених утиру! 
 
Радуј се, Прибежиште тишином дивном испуњено, у коме се буром 
страсти витлани по мору живота спасавају! 
 
Радуј се, Ти што свемогућством Својим гнев Божији праведно 
дигнут на нас одгониш! 
 
Радуј се, Ти што пламен огњени росом молитава Твојих, узнесених 
крај престола Сведржитеља, гасиш! 
 
Радуј се, јер од грома и муње заступништвом небеским Својим 
штитиш! 
 
Радуј се, јер помоћ Своју свету свакој души што Ти се с вером 
моли у добри час дарујеш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 4. 
 
Бура огњена када ненадано на нас наиђе и пламен ватрени градове 
и села наша захвати, Ти, Госпођо свемилостива, на помоћ нама 
беспомоћнима похитај, и иконом својом чесном од огњене казне, 
коју грехова ради наших заслужисмо, заштити нас и избави. Јер 
Тебе као заступницу непостидну ми грешни Једину имамо, и на 
Тебе надање наше полажемо, и молитава Твојих силу славећи, од 
Тебе роћеноме Спаситељу света кличемо: Алилуја! 
 
Икос 4. 



 

 
Чудеса велика од иконе Твоје пројављена чујемо и видимо, о 
Царице наша свеблага, јер као утеху и заштиту у невољама њу 
нама дарова; стога и огањ свесажижући силином својом 
сплашњава, пред силом благодатне иконе Твоје узмиче, што 
мноштво пута видесмо и испитасмо, Купином Неопаљивом Тебе 
на њој изображену зовући, и захвалним песмама Теби пред њом 
кличући: 
 
Радуј се, пред Христом Богом молитвенице несустајућа, што Га на 
милост к нама грешнима приклањаш! 
 
Радуј се, Ти Која казну Божију за безакоња наша од глава нам 
удаљујеш! 
 
Радуј се, Ти што нас чесном ризом Својом од сваке несреће 
заклањаш! 
 
Радуј се, јер нам покровом Твојих мајчинских милости станишта 
од огња и грома закриљујеш! 
 
Радуј се, јер вапајима нашим прозбеним у бедама и злим 
околностима свемилостиво ухо своје приклањаш! 
 
Радуј се, многомоћна хитра Помоћнице наша у данима искушења 
горких! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 5. 
 
Као Богом воћена звезда икона Твоја свечасна, Богородице Дјево, у 
васцелом свету чудеса мноштвом благодати блистање излива, и 
душе и срца људска на познање превеликог милосрђа Твога 
просвећује, што њиме сав род хришћански Ти закриљујеш, као 
Мати благодушна заступајући се за њ; тога ради радујући се, 



 

Христа Бога хвалимо, што Тебе, Мати Своју по телу, и нама као 
Мати по духу дарова, у умиљењу најдубљем кличући Њему: 
Алилуја! 
 
Икос 5. 
 
Икону Твоју, Владичице, као истинску купину неопаљиву видимо, 
у огњу несагориву, што присуством својим станишта људска за 
пламен огњени несагоривим чини: јер Теби се вишња благодат 
даде да силу стихије огњене кротиш, Теби што си огањ Божанства 
у утроби Својој неопаљиво сместила. Ове се благодати и пречисти 
лик Твој удеоничарем показа; тога ради верни га Купином 
Неопаљивом прозваше, и ми га богодолично штујемо, захвално 
Теби кличући: 
 
Радуј се, Свећо неугасива што у молитвама за нас пред престолом 
Господњим вазда гориш! 
 
Радуј се, Ти што огњем љубави Божије и наша срца студена 
разгореваш! 
 
Радуј се, Ти што хладом молитава Својих врелину страсти наших 
стишаваш! 
 
Радуј се, јер нам у часу беде и недоумице помисли душекорисне 
свагда ниспошиљеш! 
 
Радуј се, јер нам у доба немоћи наше, у невољама. без помоћника 
остављеним, хитро на потпору притичеш! 
 
Радуј се, јер нас у зло време изненадних невоља многомоћном 
руком Својом од погибли избављаш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 6. 



 

 
Чудеса Твоја, Богородице, Црква Христова проповеда, што их је од 
песка морског и звезда небеских више: од истока до запада, чудеса 
ради, име се Твоје прославља, и нема града и земље такве где се 
силе Божије дејство Тобом не саврши, људима Христоименитим на 
избављење и спасење, просвећење и исцелење. Особито кроз иконе 
Твоје свете навикла си чудеса чинити, потоке милости и штедрих 
дарова невољном и болном роду људском изливати. Тога ради 
песмама духовним славословље узносимо Теби, Сину Твојему и 
Богу нашему кличући: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
У светозарном изливању славе Божанске просијала Ти си, 
Богоотроковице Дјево, што Младенца предвечног, Господа Христа 
Исуса, на рукама Својим држаше, и чином сила ангелских 
окружена, како Те на икони Твојој, Неопаљивом Купином 
Мојсијевом тајанствено прозваној, видимо, од које даре благодатне 
вернима штедро подајеш, од огња и грома спасаваш, немоћне 
исцељујеш, ожалошћене тешиш и свакоме све што је добро и 
корисно души његовој ниспошиљеш, да Ти гласима неућутним 
певамо овако: 
 
Радуј се, Ти Којом се радује и ликује ангелски сабор и сав људски 
род! 
 
Радуј се, Ти Чија слава све похвале земне и небесне превазилази! 
 
Радуј се, Ти што са вишњих висина васцелу васељену љубављу 
Својом мајчинском надгледаш! 
 
Радуј се, Ти што плачевну долину земну доброчинствима Својим 
посећујеш! 
 
Радуј се, јер неизмерном добротом Својом презрене и одбачене не 
остављаш! 
 



 

Радуј се, јер благодушјем Својим из провалије погибли безнадежне 
извлачиш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 7. 
 
Желећи да љубав Своју к људима, крвљу Његовом искупљеним 
пројави, Господ Матер Своју пренепорочну као покров и заштиту 
нама дарова, и Њоме прибежиште тихо свакој души хришћанској 
начини што у жалости и тескоби помоћ и милост требује. Знајући 
пак за такво служење милосрдно роду људскоме, Владичице 
свеблага, к Теби очи своје у невољама уздижемо, и руке на 
молитви пружамо, утеху од Тебе Једине просећи, да 
предстатељством Својим од невоља привремених и вечних 
избавиш нас, и у земљи живих, у радости Светих удостојиш нас 
Богу певати: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Икону Твоју свештену, Неопаљивом Купином прозвану, 
Богородице Дјево, чудесима дивно Ти прослави: градове и села 
њоме од разгоревања огњеног и муње громовне заклањаш, домове 
верних где се пречистог лика Твога подобије трепетно штује 
благосиљаш. Тога ради као дар многоцени икону Твоју благодатну 
са радошћу примамо, доличним је и достојним поклоњењем 
чествујемо. и похвалама добрим, као што смо дужни, блажимо Те 
овако: 
 
Радуј се, алабастрени Сасуде исцелења што за сваку немоћ људску 
мелем садржиш! 
 
Радуј се, Мирохранилнице миомира Христова што паломе 
човечанству дивни мирис изливаш! 
 
Радуј се, Ти што грешницима покајаним узе греховне 



 

раздрешујеш! 
 
Радуј се, Ти што окове страсти онима што се у чистоти подвизавају 
раскидаш! 
 
Радуј се, дивна Одгајатељко девојака и матера Радости тиха! 
 
Радуј се, Заступнице удовица и сирочади благодушна Старатељко! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 8. 
 
Заиста чудно је видети, Владичице, како икона Твоја, на дасци 
насликана, и по природи својој огњеном дејству подложна, силу 
натприродну пројављује, и силину огњену самим присуством 
својим стишава. У томе силу Божију и Твојих молитви дејство 
познавши, Устројитеља свега, Бога, што Тебе узвиси, величамо, јер 
икону Твоју чудотворну на радост и утеху даде нам, од огњеног 
буктања спасење пруживши, да с благодарењем и сваком хвалом 
вазда кличемо Њему: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Сав свет хришћански име преблагословено Твоје слави, 
Богородице Марија, и сваком је верном слатко и утешно гледати на 
пречистог лика Твога подобије, којим си чудеса многа и преславна 
уобичајила јављати. Стога и ми смирени, на икону Твоју свету очи 
управљајући, долично јој се клањамо, са љубављу је целивамо, 
помоћи и заступништву Твоме многомоћном од ње се надамо, 
посебно у часима беспомоћности наше, кад грехова ради буктање 
огњено неслућено нас задеси, да, Тобом спасени од пламена 
пагубног, захвалним устима кличемо: 
 
Радуј се, нерукотворна Скинијо Логоса Бога што херувиме 
надвишујеш и серафиме превасходиш чистотом и светошћу 



 

Својом! 
 
Радуј се, облаче лаки Сунца Правде, посредством Чијим Небески к 
земнима дође, на небо да нас са Собом узведе! 
 
Радуј се, Ти што светим рођењем Твојим врата раја паломе роду 
људском отвараш! 
 
Радуј се, Ти што небеско и земаљско сједињујеш да сложно Теби и 
од Тебе Рођеноме неућутне хвале узноси! 
 
Радуј се, изворе божански што воду живу изливаш, од које свако 
ко окуси неће умирања познати! 
 
Радуј се, Лозо благословена што грозд спасења роди, од којег вино 
бесмрћа роду се људском излива! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 9. 
 
Сваку похвалу људску слава Твоја превазилази, о Преблагословена 
и Свепрослављена Мати Господа нашега: ни умови бестелесних не 
знају како да долично песме узносе Теби, а некмоли ми што смо од 
праха земаљског саздани: но љубављу к Теби рањени, по моћима 
својим усуђујемо се песме хвале и благодарења узносити за милост 
Твоју премногу спрам нашег рода људскога; њега узљубивши, 
добро чинити Ти не престајеш, сваки узраст верних подстичући да 
од Тебе рођеноме Христу Спасу кличе: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 
Речити говорници нису кадри велику тајну свагдашњег 
девичанства Твога познати, Богородице; јер од мудраца овога века 
Господ ту тајну утаји, вером је откри скрушенима и страхом 
Божијим испуњеним што за радознало испитивање не знају, и што 



 

Те и пре рођења. и у рођењу, и после рођења као Дјеву исповедају. 
Прими стога, о Мати и Дјево, и наше овакво Твоје исповедање што 
из дубине душе исходи, и оснажи нас да Ти живљењем 
непорочним и чистотом срдачном следимо, да бисмо 
благоугодномогли Теби певати овако: 
 
Радуј се, снежно бели Крине девствености и чистоте што 
неувениво на висинама цватеш! 
 
Радуј се, Ти што ка девствсности и чистоти оне што у низинама 
живе невидиво руководиш! 
 
Радуј се, јер си материнство и девство у Себи чудесно спојила! 
 
Радуј се, јер си се непорочном и светом и у једном и у другом 
очувала! 
 
Радуј се, у богоугодној девствености монашких чинова 
предводнице! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 10. 
 
Уређујући спасење људско, Један од Тројице оваплотити се од 
Тебе изволи, Владичице Богоневесто, седењем с десне стране Оца 
на Престолу Божанском, као син Јединородни, природу људску 
прославив; Он пак по телу и Твојим Сином бејаше, и Тебе са 
Собом прослави славом што сваку славу превазилази. Осењивана 
величанством њеним, Ти рода људског многомилостиво не 
заборављаш, но молитвено заступање пред Творцем у Тројици 
Једним приносиш за сваку душу верну што славослов Њему 
узноси, појући: Алилуја! 
 
Икос 10. 
 



 

Војскама девственика и монаха саборима грудобран Ти си, 
Богородице Дјево, и свима што Теби с усрђем на молитвама 
притичу, а икону Твоју свету с трепетним штовањем чествују; јер 
Теби Јединој благодат за сав свет заступања и верних у 
девствености и чистоти утврђења од Господа даде се. Стога 
непорочног живљења љубитељи под матерински покров Твој од 
буре страсти притичу, тишину душевну налазе, Теби једнодушно 
кличући: 
 
Радуј се, монаха и монахиња благочастивих Покровитељко 
свештедра, што се пред Господом топло за њих заступаш! 
 
Радуј се, у свету скривених слугу Божијих свагдашња Помоћнице 
и у подвизима духовним Руководитељице! 
 
Радуј се, Ти што младе на пут целомудрија и уздржања наводиш! 
 
Радуј се, богобојажљивих стараца Спокојство и Радости! 
 
Радуј се, Ти што домове и обитсљи хришћанске благим покровом 
Твојим закриљујеш! 
 
Радуј се, Ти што благодушног старања Свога сваки узраст верних 
удостојаваш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 11. 
 
Неућутне песме хвалебне Теби, свеопевана Владичице, света 
Црква Христова приноси, милости Твоје и чудеса, којима се 
васцела васељена обогати, обзнањујући. Ваистину, ко ће 
молитвене прозбе наше толико брзо послушати попут Тебе? Али и 
саме молбе наше Ти често предухитриш, милујући и жалећи оне 
што свету помоћ Твоју потребују, које ни нас смерне немој 
лишити, што и у овом часу у славу имена Твога појемо и Богу 



 

кличемо: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Лучезарна икона Твоја, Богомати пречиста, блеском чудеса 
Божијих помрачене гресима душе наше просветљује; у њима силу 
свемогућства Божијег и милосрће Твоје неизмерно познајемо, које 
је вазда готово у покајању и обраћењу од дела злих на пут спасења 
нас пратити. И Теби се, Свеблага, молимо: не остави нас да у 
честару греха и страсти лутамо, већ нас до тихог пристаништа 
живљења благочастивог и Богу угодног одведи, да бисмо могли 
достојно песме Теби на дар приносити: 
 
Радуј се, Ти што непријатеље наше невидиве несустајућом 
молитвом Својом устављаш! 
 
Радуј се, Ти Која не допушташ да насиља смртнога овога тела над 
нама овладају! 
 
Радуј се, јер се од светога имена Твога демони тресу и дрхте! 
 
Радуј сс, јер икона Твоја чесна сваку ђаволску силу присуством 
својим одгони! 
 
Радуј се, Ти што у борби духовној с непријатељима спасења 
људскога подвижнике благочашћа укрепљујеш! 
 
Радуј се, Ти што у часу смртном љубављу и вером к Теби 
испуњенима помажеш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 
разгоревања избављаш! 
 
Кондак 12. 
 
За икону Твоју свету, Богоблагодатна Дјево, у благодати Божијој 
да има удела признајемо, и празник јављања њеног у радости 



 

светлој прослављамо; јер показавши се у виду купине неопаљиве, 
чудесима својим и дејство такво пројављује, од пламена огњеног 
штитећи и присуством својим станишта наша пазећи. Стога Тебе 
као штит и грудобран свој имајући, Помоћницу многомоћну нашу, 
хвалебним песмама блажимо, и од Тебе рођеноме Спаситељу 
нашем кличемо: Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Тебе, Богородитељко, једину наду и уздање наше, појемо, и 
добротворства Твоја казујемо, чудеса Твоја не скривамо, безмерну 
доброту Твоју спрам рода хришћанског славимо, и име Твоје свето 
благосиљамо, јер ваистину оно јесте миро изливено онима који 
љубе Тебе, што душе благочастиве миомиром духовним испуњава. 
Запахни и нас дивним мирисом Својим, Владичице, јер 
злосмрадијем греховних страсти заударамо, и удостој нас срцем 
чистим и устима неупрљаним Теби клицати: 
 
Радуј се, Ти што миро сладосно и душеспасоносно изливаш, којим 
се срца богољубива помазују! 
 
Радуј се, Ти што немоћи душевне и телесне самим дотицајем иконс 
Своје исцељујеш! 
 
Радуј се, Путеводитељице добра, што на стазу угађања Богу и 
спасења грешнике што се кају изводиш! 
 
Радуј се, Лествице добродетељи што подвижнике Христове до 
врата Царства Небеског доводиш! 
 
Радуј се, Ти што страдалнике смерне и трпељиве утехом 
благодатном овенчаваш! 
 
Радуј се, јер без кривице изгнане и прогањане предокушајем 
насладе блаженства рајскога дариваш! 
 
Радуј се, Благодатна, Купино Неопаљива, Ти што нас од огњеног 



 

разгоревања избављаш! 
 
Кондак 13. 
 
О, Мати свеопевана, Ти што свију Светих најсветије Слово роди и 
Коју ми недостојни Купином Неопаљивом називамо! Глас 
молитава и песама наших услиши што пред иконом Твојом светом 
са усрђем Теби узносимо, и мољењима Својим топлим ка Господу 
од огња привременог и вечног избави нас који име Твоје хвалимо, 
и чудеса Твоја славимо, а Сину Твоме и Богу нашем кличемо: 
Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
Молитва Пресветој Богородици у част Њене иконе КУПИНА 
НЕОПАЉИВА 
 
О, Пресвета и Преблагословена Мати Сладчајшег Господа нашега 
Исуса Христа! К Теби припадамо и Теби се клањамо прсд светом и 
пречасном иконом Твојом, чијим посредством чудеса дивна и 
преславна савршаваш, од огњеног разгоревања и муње громовне 
станишта наша спасаваш, болне и немоћне исцељујеш и сваку 
благу прозбу нашу на корист и добро испуњаваш. Скрушено Те 
молимо, о свесилна рода нашег Заступнице, удостој нас немоћне и 
грешне материнског саучешћа и врсног старања Твога. Спаси и 
сачувај, Владичице, под окриљем милости Твоје благоверног 
ктаља нашега (име), Цркву Свету, обитељ ову, васцелу земљу 
нашу православну и све нас што Ти са вером и љубављу 
притичемо и са умиљсњем и сузама Твоје заступништво иштемо. 
О, Госпођо свемилостива, смилуј се на нас премногим гресима 
усковитлане, који немамо смелости пред Христом Господом да 
Њега за помиловање и опроштај молимо: но Теби се, Матери 
Његовој по плоти, за умољавање препоручујемо: стога Ти, 
Свеблага, к Њему пружи руке Своје што се негда Бога примнти 
удостојише, и заступај се за нас пред добротом Његовом. просећи 
нам опроштај прегрешсња нашх, живљење мирно и благочастиво, 
кончину благу и хришћанску и добар одговор на страшномс суду 



 

Његовом. А у часу страхобне посете Божије, када се домови наши 
огњем разгоре, или кад муњом громовном препаднути будемо, 
покажи нам милостнво заступништво Твоје и помоћ многомоћну, 
да, свесилним Твојим ка Господу молитвама спасавани, 
привремену казну Божију овде избегнемо, и непролазно 
блаженстворајско онде наследимо, и са свима Светима пречасно и 
величанствено име Тројице Којој се клањамо прославимо, Оца, и 
Сина, и Светога Духа, и велико милосрће Твоје према нама 
усхвалимо, у векове векова. Амин.  



 

 

АКАТИСТ ВАВЕДЕЊУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ХРАМ 
 
празнује се 21. новенбра (04. децембра) 
(чита се за загревање љубави према Христу) 
 

 
 
 
Кондак 1. 
 
Изабрана од Превечног Цара, Богоотроковице Марија, Царице 
ангела и људи, Која си некад дошла у храм Господњи, у Светињу 
над светињама, да би Своју девственост обручила Цару Небеском 
и била одгајена у обитавалишту Божијем, усрдно Ти приносимо 
достојно поклоњење а Ти као свемоћна Заступница наша, од сваке 
нас несреће и жалости избави, да бисмо Ти с љубављу и умилењем 
клицали: 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Икос 1. 
 
Архангели и ангели са небеских висина притекоше да виде, о 
Богомајко, Твоје преславно Ваведење у храм Господњи, и заједно 
са земним збором чистих дјева и невидљиви збор бесплотних 
умова с весељем наступаше, Тебе, Пречиста Дјево, пратећи; као за 
Бога сасуд изабрани заповешћу Божијом Те окружише, и као 
Господарицу своју служише, јер иако не видеше Твоју тајну силу, 
видеше Те неизрециво испуњену небеском чистотом. Сви 
присутни у Тебе гледаху; зачудише се и са великих страхом овако 
Те прославише: 
 
Радуј се, преобрадована Дјево, која ћеш Мати Цара постати! 
 



 

Радуј се, препоштована Царице, која си отишла да живиш у храму 
Господњем! 
 
Радуј се, изабрана и преузвеличана кћери Бога Оца! 
 
Радуј се, Матери Бога Сина од века предсказана! 
 
Радуј се, безбрачна Невесто Бога Духа Свесветог! 
 
Радуј се, најжељенија Владичице сваке твари, видљиве и 
невидљиве! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 2. 
 
Бидевши да се испунуше три године од Твојег рођења, праведни 
родитељи Твоји, Пресвета Дјево, пожелеше да и на делу испуне 
своје обећање, јер најпре изговорише речи да ће Те на дар Богу 
принети. Тога ради позваше у Назарет све рођаке своје царског и 
архијерејског рода и многе свештенике, а позваше и збор чистих 
дјева, да Те прате с упаљеним свећама, као што и предсказа Писмо: 
Приведоше се Цару девојке за њом, друге Њене привешће се Теби; 
привешће се у весељу и радовању, увешће се у храм Царев. Тако се 
сабраше сви, и помоливши се за Тебе Богу, ускликнуше Му: 
Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Ум небески пројавила си, Богоотроковице, и благоволела да у 
храму, пред Цара Небеског, не станеш у сиротињском руху, због 
чега си била одевена у многу славу и красоту, да би се на Теби 
испунило пророчанство Твог праоца Давида: Предста Царица с 
десне стране Теби, у одећи позлаћеној огрнута, преукрашена. 
Пошто си као Невеста Божија била преукрашена и сва за свечасно 
ваведење Твоје достојно припремљена, поведоше Те као 



 

трогодишњу агницу у Јерусалим, и ускликнуше Ти овако: 
 
Радуј се, у златну одежду девствености и чистоте одевена! 
 
Радуј се, преукрашена сваким добром небеске красоте! 
 
Радуј се, Кћери Царева, јер си сву славу девствености у Себи 
имала! 
 
Радуј се, Невесто Божија, која си пошла да станеш са десне стране 
Небеског Женика! 
 
Радуј се, живи Кивоте Божији, јер си међу девојкама с бубњевима 
пут Свој устројила! 
 
Радуј се, пречисти Храме Спаситељев, јер си ка храму Закона 
кораке Своје управила! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 3. 
 
Сила Вишњега осенила Те и Дух Свети спустио се на Тебе и био 
Предводник Твој, кад си након тродневног путовања стигла у град 
Јерусалим и као Кивот Божији одведена ка храму Господњем, да се 
збуду речи псалама, које кажу: Виђена бише кретања Твоја, Боже, 
кретања Бога мојега, Који је у Светињи. Због превелике небеске 
чистоте Своје удостојила си се храм Божији да будеш, где је Дух 
Свети благоволео да живи и да Те учини обитавалиштем Својим и 
местом небеским, да би се опет на Теби испуниле и друге речи 
Писма, које кажу: Освештао си место Своје, Вишњи, свт је храм 
Твој, Господе, диван у правди, и тога ради због Тебе сви 
ускликујемо: Алилуја. 
 
Икос 3. 
 



 

Кад си имала три године, Пресвета Дјево, приведена си храму. 
Свети родитељи Твоји, узевши за руке, једно са једне, а друго са 
друге стране, богодаровану своју Кћер, кротко и часно водише Те 
ка храму, говорећи: “Иступите девојке са свећама, и идите испред 
Богоотроковице!” Васцело мноштво рођака, знаних суседа и 
свештеника радосно за Тобом последоваше, свеће у рукама 
држаше и окружаваше Те као што звезде окружују блиставу луну. 
Сабрао се и цео Јерусалим, с дивљењем гледајући ово ново 
привођење, трогодишњу отроковицу у толику славу одевену и 
ношењем толиких свећа почашћену, због чега Ти овако 
ускликнуше: 
 
Радуј се, трогодишњакињо телом, али од неба небеса пространија! 
 
Радуј се, многолетна духом, која си вишње силе надвисила! 
 
Радуј се, непорочна Агнице, која си девственост Своју на чисту 
жртву Богу принела! 
 
Радуј се, неоскрнављена Голубице, која си Својом чистотом ангеле 
задивила! 
 
Радуј се, јер Те збор девственица Господу привео! 
 
Радуј се, јер си уз упаљене светиљке до храма доведена! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 4. 
 
Видевши, Пречиста, да храму Господњем уз велику славу 
приступаш и да се ка затвореним вратима источним приближаваш, 
првосвештеник Захарија пометен би и буру унутрашњих 
сумњичавих помисли имаше. Када се пак сети древног пророштва 
Језекиљевог, које каже: Ова врата нека буду затворена и нека се не 
отварају, и нико да не улази на њих, јер је Господ Бог Израиљев 



 

ушао на њих, испуни се Духом Светим и доби вишње откровење да 
приведеној Богоотроковици отвори закључана врата, и ускликну 
Богу: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
“Послушај Кћери, и види, и приклони ухо Своје, заборави ближње 
Своје и дом оца Својега, и Цар ће пожелети доброту Твоју.” Тако 
Ти, Пречиста Дјево, говораху родитељи Твоји, када си приведена 
храму Господњем. Видевши долазак Твој, свештеници који службу 
служише изађоше у сусрет Твом славном Ваведењу, и с појањем 
Те примише, као Ону која ће постати Мати Великог Архијереја 
што је са Небеса дошао, говорећи: 
 
Радуј се, предизображење благовољења Божијег, које су пророци 
предсказали! 
 
Радуј се, проповеди људског спасења, која си нам сада јављена! 
 
Радуј се, јер Те ангели небески са славом прате! 
 
Радуј се, јер су те јереји Божији с радошћу сусрели! 
 
Радуј се, јер си дом оца Свога и ближње Своје напустила! 
 
Радуј се, јер си дом Божији доласком Својим освештала! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 5. 
 
Будући Храм који је Бога примио, Богородице Дјево, до храма 
законитог пратила Те велика слава, да би се испунило предсказање 
пророка Агеја: Испунићу овај храм великом славом, јер ће велика 
бити слава овога храма последњег, већа него (слава) оног првог. 
Твоја мати приведе Те црквеним дверима, говорећи: “Пођи, Кћери, 



 

Ономе, Који ми је Тебе подарио! Пођи, освештани Кивоте, ка 
Владики Доброчинитељу! Пођи, Двери Живота, код милосрдног 
Дароватељу! Пођи, Кивоте Слова (Логоса), ка храму Господњем! 
Уђи у Цркву Господњу, радости и весеље света, да бих због Тебе 
ускликнула Богу: Алилуја!” 
 
Икос 5. 
 
Када је Твоја мати, Богородице Дјево, видела да су из храма 
изашли јереји Божији и да Ти велики архијереј Захарија излази у 
сусрет, рекла му је: “Прими, Захарије, Сеницу неоскрнављену! 
Прими, свештениче, Непорочни ковчег! Прими, пророче, 
Кадионицу невештаственог угља! Прими, праведниче, Тамјан 
духовни! Прими, о, пророче, од Бога даровану моју Кћер, и уведи 
је у храм Створитеља твога, и кад Је уведеш, настани Је у горњу 
светињу, у приуготовљено обитавалиште Божије, и ништа не 
испитуј, јер ће нам са Њом доћи избављење”, и са Њом ћемо и ми 
Богу ускликнути овако: 
 
Радуј се, јер си небеске зборове својим уласком развеселила! 
 
Радуј се, јер си Својим јављањем јереје Божије обрадовала! 
 
Радуј се, Обитавалиште небеско, јер си храм закона више од оног 
првог благодаћу освештала! 
 
Радуј се, земаљско Небо, јер си Саму Себе чистотом за 
обитавалиште Христово припремила! 
 
Радуј се, Невесто Божија, јер је велико и дивно претхођење Твоје! 
 
Радуј се, Дјево Чиста, јер је страшно и преславно Твоје обитавање 
у храму! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 



 

Кондак 6. 
 
Проповедник Твог уласка у храм, праведни Захарија, задиви се 
веома, видевши Твоје чудесно усхођење по степеништу црквеном 
од петнаест степеника. Кад су Те родитељи Твоји поставили на 
први степеник, Сама од Себе похитала си ка другим степеницима, 
ни од кога подржавана, и на највиши степеник стигавши, застала 
си укрепљена невидљивом силом Божијом. Кад је ово видео, свети 
Захарије би обузет Духом Божијим и рече матери Твојој: 
“Благословен је плод уторбе Твоје, жено, и преславно привођење 
твоје; Матер Живота истиниту уводиш, и како ће је храм 
примити?” Стога заблагодари Богу, запојавши Му: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Велика радост заблиста свима који су пред законитим храмом 
стајали, када Те велики јереј Захарија, преиспуњен Духом Светим, 
прими пред вратима храмовним и, држећи Те на својим рукама, 
уведе у Светињу, говорећи о Теби овако: “О, неоскрнављена 
Отроковице! О Дјево чиста! О, Дјево прекрасна! О, женама украсе! 
О, кћерима украшавање! Ти, Благословена међу женама, Ти, 
препрослављена чистотом, Ти, запечаћена девственошћу, Ти си 
Адамове клетве разрешење! Приђи, испуњење мојега пророштва! 
Приђи, испуњење обећања Господњих! Приђи, печате тога завета! 
Приђи, доказе те одлуке! Приђи, испуњење тог тајинства! Приђи, 
свих пророка огледало! Приђи, обновљење оветшалих! Приђи, 
светлости оних што у тами леже! Приђи, најновији и 
најбожанственији дару! Уђи у радост, у Цркву Господара Твога, 
која је сада доле и људима приступачна а не више многома далека 
и недостижна!” С њим ћемо Ти и ми ускликнути овако: 
 
Радуј се, жива Лествице, Која си ка храму Господњем по 
степенастој лествици притекла! 
 
Радуј се, Двери, непроходна за људске помисли, Која си кроз двери 
храмовне ушла! 
 



 

Радуј се, јер си се по степеницама врлине до висине небеског 
олтара узвисила! 
 
Радуј се, јер си на крилима чистоте и девтвености узлетела до 
града Великог Цара! 
 
Радуј се, јер си се до Дома Божијег на врху горе узнела! 
 
Радуј се, јер си кроз закључана врата прошла! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 7. 
 
Желећи да спасе људски род, Човекољубац Господ изабра Те за 
Своју Матер и уведе у Свој свети храм, да тамо у самоћи и дубокој 
тишини, далеко од саблазни овога света, у светињи Господњој, 
будеш одгајена за обитавалиште Божије. Ти си, пак, ликујући и 
веселећи се, приступила дому Господњем и, иако мала узрастом и 
имајући тек три године, већ си била савршена благодаћу, као од 
Бога предодређена и предизабрана и пре стварања света, и тамо си 
Му ускликнула: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Ново, дивно и чудесно сатвори Господ за Тебе, Богоблагодатна, 
кад Те велики јереј Захарија, будући у иступљењу, према 
тајинственој зпаовести Божијој, и мимо закона уведе иза друге 
завесе, у унутрашњу скинију, названу Светиња над светињама, где 
не само женама, него ни свештеницима није било допуштено да 
улазе, осим првосвештенику, па и то једанпут годишње. Теби је 
пак, као одухотвореном Кивоту Божијем, доликовало да и пре 
зачећа, будући више од сваког јестества преиспуњена чистотом, 
станеш на место Кивота Божијег, што га је Јеремија сакрио, и да се 
храм Господњи опет испуни славом. Гледајући овај Твој 
пречудесни улазак, овако Ти кличемо: 



 

 
Радуј се, јер си у Светињу над светињама, као на небо земаљско, 
узашла! 
 
Радуј се, већа од Светиње над светињама, јер си пред престо 
Божији стала! 
 
Радуј се, јер си ангеле задивила кад си у Светињу над светињама 
ушла! 
 
Радуј се, Ти која си људе развеселила, јер си храм Господњи 
славом испунила! 
 
Радуј се, Ложнице прекрасна, јер је Превечни у Теби обитавалиште 
Пресвете Тројице приуготовио! 
 
Радуј се, најсветији Престоле, јер се Пребожанствени припремао 
да на њега телесно заседне! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 8. 
 
Чудесно је Твоје зачеће и рођење, невиђен начин одрастања Твога, 
чудесно је и преславно, Богоневесто, Твоје ваведење унутар 
светилишта, и стално обитавање у молитви, као и све што је Твоје: 
од јутра па до трећег часа, све време си стајала на молитви унутар 
светилишта, а затим се с осталим дјевама у предворју прихватала 
рукоделања. Од деветог часа, у храму си опет, у Светињи над 
светињама, стајала пред Богом на молитви, у богомислију и у 
изучавању божанствених Писама, док се ангео Божији не би 
појавио да Те нахрани небеском храном. Дивећи се Твом 
равноангелском живљењу, ускликујемо Богу, Који је тако 
промишљао о Теби: Алилуја! 
 
Икос 8. 



 

 
Тебе, Пресвета Дјево, Која си обитавала унутар храма, васцелу 
освешта Свети Дух. Тога ради, да Те не би дотакло ништа од земне 
нечистоте, била си храњена небеском и непропадљивом храном, 
док си земну храну, коју су Ти давали, делила сиромашнима и 
путницима. Свакога дана примајући хлеб од ангела небеског, 
напредовала си у мудрости и благодати, радујући се телом и духом 
што ћеш несместивог Логоса Божијег у тело непорочно сместити. 
Арханђео Гаврило, неуморни чувар Твоје девствене чистоте, који 
Ти се заједно с осталим ангелима често јављао, крепио Те у 
духовним подвизима, у молитви и посту, у кроткости и смирењу, и 
благо беседио с Тобом, разоткривајући Ти превечну одлуку 
Вишњега о Теби, како би била спремна да прихватиш Бога и овако 
Ти кличући: 
 
Радуј се, предивно испуњење неизрецивих тајни Божијих! 
 
Радуј се, свечудесно извршење превечне одлуке Вишњега! 
 
Радуј се, јер Те ангео небеским хлебом неописиво хранио! 
 
Радуј се, јер си неизрецивом благодаћу Божијом с небеса 
укрепљена! 
 
Радуј се, Ти Коју у Светињи над светињама сусрећу многооки 
херувими! 
 
Радуј се, Ти с Којом непрестано беседе шестокрили серафими! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 9. 
 
Свака ангелска природа задиви се превеликој красоти девства 
Твога, Свесвета Дјево. Ти си пак, са ангелима живећи у Светињи 
над светињама, и Сама пожелела да вечно живиш у ангелској 



 

чистоти и неоскрнављеној девствености. Тога ради си прва у свету 
дала завет девствености и обећала да ћеш увек служити Богу у 
девственој чистоти, поставши Његова невеста, да би Духом Светим 
била приуготовљена као чисто и непропадљиво обитавалиште 
Логосу Божијем, појући Му даноноћно: Алилуја. 
 
Икос 9. 
 
Ни сви речити говорници не могу опевати нити исказати тајну 
живљења Твога, Богородице, у чистоти девствености у храму. 
Како си одрастала, све више си се крепила духом и подвизавала: 
трудољубиво си умножавала молитву, напредујући из силе у силу, 
док те не осени сила Вишњега. У Теби су нарастали дарови Духа 
Светога, и када си одрасла, више си се подвизавала у молитви него 
у рукоделању, и читаве си ноћи, иза друге завесе, с ангелом 
проводила у молитви. Тога ради с дивљењем Ти овако кличемо: 
 
Радуј се, Дјево, светија од Светиње над светињама, јер си 
девственост Своју као чисту жртву Богу принела! 
 
Радуј се, најчистија палато Духа Светога, која си за обитавалиште 
Христово Себе одгајила! 
 
Радуј се, Двери небеске, јер си у храму као на небесима живела! 
 
Радуј се, Горо, Духом укрепљена, Која си у светилишту свим 
врлинама процветала! 
 
Радуј се, Ти, Коју ангели невидљиво прате! 
 
Радуј се, Ти, Коју сви верни стално с благодарношћу славослове! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 10. 
 



 

Ради Твог преславног Ваведења у храм, Богородице, по свим 
крајевима земаљским заблиста радосно пролеће нашег спасења. 
Закон прође и осиромаши као сенка, и кад си Ти, Дјево чиста, 
ступила у храм, свима су заблистале луче благодати, 
просветљујући душе и мисли оних, што су у тами седели. Тога 
ради нека се радују небо и земља, и гледајући како долази Духовно 
небо, нека и ангелски чинови и људско мноштво ускликне: 
Алилуја! 
 
Икос 10. 
 
Тврђава си дјевама које се у чистоти девствености у обитељима 
подвизавају, и будући да си у храму Богу дала обећање 
девствености, Ти си га прекрасно очувала. У дванаестогодишњем 
узрасту, када остале дјеве што живе при храму, према обичају 
закона ступају у супружништво, Ти си открила тајну Свог обећања 
и тога ради си на очување девствености била предата старцу 
Јосифу, на којег је указао Бог узлетањем голубице са његовог 
жезла. Обукавши се у васцелу чистоту девствености, Ти, као 
Невеста Божија, свима који у чистоти извршавају служење своје, 
дајеш дарове Твог кротког и молчаљивог духа, Твоје тиховање, 
смирење и неисказану чистоту, да би Ти сви, Тобом спасени, 
благодарно ускликнули: 
 
Радуј се, јер нам Ти, Која си бдела на молитвама у храму 
Господњем, не допушташ да се успавамо у греху! 
 
Радуј се Ти, Која си у Светињи над светињама у безмолвију 
живела, и удостој нас да у животном спокојству проживимо! 
 
Радуј се, јер си у Светињи стално са ангелима беседила, и научи 
нас да пазимо на речи бесплотних! 
 
Радуј се, сажитељко чистих дјева које су при храму обитавале, и 
помози нам да живот свој у девствености и чистоти окончамо! 
 
Радуј се, живи Храме Бога живога, и учини нас храмовима Духа 



 

Светога! 
 
Радуј се, драгоцена Ложнице сваког доброг дела, и укрепи нас у 
свим даровима Духа Светога! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 11. 
 
Свеумилна појања неземаљске музике приносише Ти свети ангели, 
Пресвета Дјево, служећи Твом девственичком ваведењу, веселећи 
се и појући небеским гласом Теби, Која си на службу Божију 
улазила, а с њима на земљи песме човечије девственици поју 
Господу, псалмима опевајући и прослављајући Тебе, Матер 
Његову. Удостој и нас да чистим умом и неоскрнављеним устима 
запојемо Твом часном Ваведењу: Алилуја! 
 
Икос 11. 
 
Као свећа што носи светлост, заблистала си нам, Пресвета 
Богородице, дошавши у храм Господњи, блистајући тамо највећом 
радошћу и пламтећи на молитви у Светињи над светињама, одакле 
си васцелом свету, који у греху живи, заблистала небеском 
чистотом, да бисмо Те и ми, заједно са оним дјевама, што су свеће 
носиле и блиставо Те са славом девствености ка храму Господњем 
приводиле, радосно угледали како сијаш у светлости душевне и 
телесне чистоте, и ускликнули Ти овакве похвале: 
 
Радуј се, Свећо неугасива, у светилишту зажежена, Коју су дјеве са 
упаљеним свећама пратиле! 
 
Радуј се, Зоро незалазна, Која си цео свет озарила и Коју су ангели 
у светом храму сусрели! 
 
Радуј се, Светиљко небеске славе, Светлости истинита, Која си у 
храму свима заблистала! 



 

 
Радуј се, Ложнице божанске благодати, Хлебе словесни Који си из 
руке ангелске храну добио! 
 
Радуј се, Мати Светлости Која ће доћи, јер си Својом светлошћу 
свакога просветлила! 
 
Радуј се, Мати блистања Тихе Светлости, Која си топлином Својих 
молитава све утешила! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 12. 
 
Богородице Дјево, нова благодати Божија и истински живи Кивоте, 
у којег су уместо видљиве манне и вештаствених таблица 
положени неисцрпни дарови Божији, достојно си била уведена у 
Светињу над светињама, јер је требало да телесно примиш 
Беспочетног Логоса Божијег, где Те служише силе небеске, 
страшни Херувими и распламсани љубављу Серафими осенише Те 
крилима својим, а Престоли, Господства, Начела, Силе и Власти с 
Архангелима и Ангелима поклонише се пред Тобом кличући: 
Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Појући Твом пречасном Ваведењу у храм Господњи, хвалимо 
Твоје свечудесно и са ангелима обитавање у Светињи над 
светињама где су те они небеским хлебом хранили, клањамо се 
Твојој равноангелској девственој чистоти, Богородице, и верујемо 
да си из земаљског дома дошла у дом Божији као жртва чиста, као 
дар за заручење Твоје девствености са Небеским Жеником, да би 
се у обитавалишту Божијем достојно припремила за непорочно и 
чисто Рождество Христово. Ми који томе верујемо овако Ти 
кличемо: 
 



 

Радуј се, јер си храм Божији стопама Твојих пречистих ногу 
освештала! 
 
Радуј се, јер си обитавалиште Божије од оскрнављења грешних 
очистила! 
 
Радуј се, јер су Ти се у светом храму, као на небесима, вишње силе 
поклониле! 
 
Радуј се, јер си у Светињи над светињама, као на небесима, пред 
престо Божији стала! 
 
Радуј се, Прекрасна Дјево, јер си Твојим одласком из очинског 
дома у храм мир васцелом свету донела! 
 
Радуј се, нова Голубице, јер си уласком у храм праведнима у 
преисподњој прва наду подарила! 
 
Радуј се, богоизабрана Отроковице, јер си нам Својим уласком у 
храм рајске двери отворила! 
 
Кондак 13. 
 
О, свеопевана Богоотроковице, Која си дошла у храм Божији да би 
у Светињи над светињама, у обитавалишту Божијем била одгајена, 
прими наше садашње приношење Твом свечасном Ваведењу, и 
избави нас од сваке невоље, од напасти и непријатељских 
искушења, очисти нас од сваке нечистоте тела и духа и до 
окончања нашега сачувај нас у целомудрију и чистоти, да бисмо 
се, Тобом освештани, удостојили ваведења у рајске обитељи, 
заједно са мудрим дјевама, и да са њима због Тебе ускликнемо 
Богу: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
Молитва прва ВАВЕДЊУ Пресвете Богородице у храм 
 



 

О, Пресвета Дјево, Царице небеса и земље, пре свих векова 
изабрана Невесто Божија, Која си у последња времена дошла у 
храм законски, ради обручења са Небеским Жеником! Ти си 
напустила народ Свој и дом оца Својега, да би Себе принела Богу 
као жртву чисту и непорочну, и прва дала обећање свагдашње 
девствености. Подари и нама да се у све дане живота свога 
сачувамо у девствености, целомудрију и страху Божијем, да 
будемо храмови Духа Светога, и изнад свега, помози свима који у 
обитељима живе и који су се обручили на служење Богу да Те 
подражавају, да своје животе проводе у чистоти девствености, од 
младости носећи благи и лаки јарам Христов и чувајући своје 
свето обећање. Ти, Пречиста, Која си све дане Своје младости 
провела у храму Господњем, далеко од саблазни овога света, у 
непрестаном молитвеном бдењу и у сваком уздржању, душевном и 
телесном, помози и нама да одбијемо сва искушења непријатељска 
која долазе од тела, света и ђавола, долазећи на нас од младости 
наше, и да их победимо молитвом и постом. Ти, Која си у храму 
Господњем с ангелима обитавала, украсила си се свим врлинама, а 
посебно смирењем, чистотом и љубављу и достојно си се одгајила, 
како би била спремна да телесно у Себе примиш несместивог 
Логоса Божијег. Удостој и нас, захваћене гордошћу, неуздржањем 
и лењошћу, да се обучемо у свако савршенство духовно, да сваки 
од нас уз Твоју помоћ припреми брачну одежду своје душе и јелеј 
добрих дела, како не бисмо наги и неспремни пошли у сусрет 
нашем Бесмртном Женику и Твом Сину, Христу Спаситељу и Богу 
нашем, него да нас са мудрим дјевама прими у рајске обитељи, и 
да нас тамо удостоји да са свима светима увек славимо и 
прослављамо свесвето Име Оца и Сина и Светога Духа и Твоје 
милосрдно заступање, сада, и свагда, и у векове векова. Амин. 
 
Молитва друга ВАВЕДЊУ Пресвете Богородице у храм 
 
Коме ћу завапити, и коме ћу у својој невољи притећи, ако не Теби, 
Царице Небеса? Ко ће чути мој плач, и уздахе моје примити, ако не 
Ти, Пренепорочна, Надо хришћана и Уточиште нас, грешника? Ко 
ће нас, осим Тебе, у несрећама нашим заштитити? Услиши јецаје 
моје и приклони ухо Своје ка мени, Владичице и Мајко Бога 



 

мојега! Не презри онога што тражи Твоју помоћ, и не одбаци мене 
грешног, Царице Небеска! Научи ме да извршавам вољу Сина 
Твојега и подари ми жељу да свагда следим Његове заповести. Не 
одступај од мене због мог роптања у болести, раду и недаћама, 
него остани Мати и Покровитељка мени, малодушном, Царице 
моја Преблага и Усрдна Заступнице! Својим заступањем покриј 
моја прегрешења, заштити ме од видљивих и невидљивих 
непријатеља, умекшај срца оних, што ми смишљају зло и загреј их 
љубављу Христовом. Мени пак немоћном подари Твоју свемоћну 
помоћ да победим своје грешне навике како бих, очишћен 
покајањем и следећи врлински живот, у заједништву са светом 
Црквом провео све остале дане мог земног туђиновања. Стани 
испред мене, Надо свих хришћана, у часу окончања мога и укрепи 
моју веру у тешком и самртном часу. Приликом мог одласка 
узнеси за мене, многогрешног у овом животу, Твоје свемоћне 
молитве, да би ме Господ оправдао и учинио причасником Својих 
бесконачних радости. Амин. 



 

 

АКАТИСТ Пресветој Владичици нашој Богородици 
"БРЗОПОМОЋНИЦИ"  
 
празнује се 27. октобра (09. новембра) 
(чита се за брзу помоћ за све животне потребе; помаже и при 
налажењу несталих ствари, код емотивних недоумица и против 
блудне страсти) 

 



 

 

 

Кондак 1.  
 



 

Теби, од свих покољења изабраној Мајци Божјој и Царици, која 
брзо помажеш, молитве смирених слушаш и потоке исцељења са 
иконе Своје свете на верне изливаш, захвално појање узносимо; 
Ти, пак, свемилосрдна Заступнице, приклони се милостиво ка 
нашим похвалама и од свих недаћа ослободи нас, који Ти кличемо:  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Икос 1.  
 
Ангели Те са страхопоштовањем служе, а све силе небеске 
неућутно Те величају, Богородице Дјево, јер си Цара Ангелског, 
Христа Бога родила; Ми, пак, грешни, усуђујући се да их 
подражавамо, мада Те достојно хвалити не умемо, понизно Ти 
овако кличемо:  
 
Радуј се, станиште вечног Бога!  
 
Радуј се, непрестано дивљење ангела!  
 
Радуј се, света трпезо која нас хлебом живота храниш!  
 
Радуј се, маслино благог плода која срца наша јелејем милости 
помазујеш!  
 
Радуј се, непресушна реко чуда!  
 
Радуј се, увређених заштитнице!  
 
Радуј се, жалосних утешитељко!  
 
Радуј се, невољних помоћнице!  
 
Радуј се, болесних исцелитељко!  
 
Радуј се, укрепитељко слабих!  



 

 
Радуј се, заробљених ослободитељко!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш! 
 
Кондак 2.  
 
Видевши, Владичице, Твоје неисцрпно милосрђе, и многа чуда 
која показа и која увек показујеш кроз свете иконе Твоје, јер си 
њима, као звездама светлошћу Божанском озареним, читав свет 
хришћански украсила, ми Те величамо, јер си род људски Својом 
добром вољом узвеличала, и са љубављу се клањамо изображењу 
Твог светог лика, кличући Сину Твоме, Христу Богу: Алилуја!  
 
Икос 2.  
 
Ум небески показавши Богородице, благоволела си да у земаљском 
наслеђу Своме, Светој гори Атонској, многим чудима прославиш 
икону Твоју, коју си Сама, гласом Божанственим који је из ње 
потекао Брзопомоћницом назвала, тако да су сви, знајући за такву 
наклоност Твоју према њој у песмама клицали:  
 
Радуј се, у Христу свих нас милосрдна Мати!  
 
Радуј се, Духа Светог обитавалиште!  
 
Радуј се, пројављивање љубави Божије према човеку!  
 
Радуј се, људског рода уздизање!  
 
Радуј се, света палато Бога Логоса!  
 
Радуј се, већа од Светиње над светињама!  
 
Радуј се, јер си божанственог Агнеца родила!  
 



 

Радуј се, јер нам је од Тебе клас живота израстао!  
 
Радуј се, свезлатни сасуде хране нетрулежне!  
 
Радуј се, хранитељко Хранитеља васељене!  
 
Радуј се, јер се твојим окриљем надамо спасењу!  
 
Радуј се, јер се уздамо да молитвама Твојим наслеђе небеско 
добијемо!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 3.  
 
Силом Божијом делујући, трпезара дохијарсе обитељи, Нила, који 
не показа поштовање пред Твојом светом иконом, казнила си 
слепилом и слабошћу телесном, Богородице Дјево, како се други 
не би усудили да Те жалосте кроз пречисту икону Твоју, коју си 
као залог наклоности Своје читавој Атонској гори милостиво 
даровала, да би сви становници њени гласовима ускликнули од 
Тебе рођеном Богу Логосу: Алилуја! 
 
Икос 3.  
 
Имајући велику љубав према људима искупљеним крвљу Сина 
Твог и Бога, свеблага Владичице, покајање трпезара Нила 
милостиво си примила и исцељење од слепила и слабости му 
даровала, да би Ти непрестано служио и неућутно молитве 
приносио пред исцелитељском иконом Твојом, овако Ти кличући:  
 
Радуј се, свети изданче Јоакима и Ане!  
 
Радуј се, јер си родила Онога Који је главу древне змије згазио!  
 
Радуј се, преблагословена међу женама!  



 

 
Радуј се, јер си непорочног Спаситеља душа наших родила!  
 
Радуј се, јер си девственост и рађање чудесно спојила!  
 
Радуј се, јер си и у једном и у другом непорочна остала!  
 
Радуј се, велико чудо читаве васељене!  
 
Радуј се, грешника покајање!  
 
Радуј се, јер покајнике у врлини утврђујеш!  
 
Радуј се, јер без злопамћења кажњаваш!  
 
Радуј се, милосрдна уразумитељко!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 4.  
 
Они који од буре житејске побегоше и у тихо пристаниште на гору 
Атонску притекоше добијају овде благодатну утеху и помоћ 
божанствену од свете иконе Твоје, Богородице, са које лучама чуда 
зрачиш и потоке милости неоскудно изливаш. Зато сви који желе 
да у пустињама Атона пожању спасење, величајући мајчинско 
Твоје сажаљење, захвално певају Богу: Алилуја!  
 
Икос 4.  
 
Чувши глас Твој од свете иконе Твоје, Владичице, трпезар Нил 
разумеде да ћеш Брзопомоћница бити свима који с вером и 
љубављу приступају чудотворној икони Твојој, и примивши од ње 
уразумљење у незнању своме и просветљење својих ослепљених 
очију, од срца Ти искрено ускликну:  
 



 

Радуј се, јер привременим казнама неразумне умудрујеш!  
 
Радуј се, јер покајање грешника милостиво прихваташ!  
 
Радуј се, јер на пут покајања заблуделе управљаш!  
 
Радуј се, јер ране греховне милосрдно исцељујеш!  
 
Радуј се, јер у нераду огрезле са пуно љубави опомињеш!  
 
Радуј се, јер недаћама због телесних страдања од вечних мука 
избављаш!  
 
Радуј се, јер узбурканост страсти умирујеш!  
 
Радуј се, јер руку помоћи Своје посрнулима пружаш!  
 
Радуј се, надо безнадежних!  
 
Радуј се, утехо ожалошћених!  
 
Радуј се, одећо нагима!  
 
Радуј се, јер на сироте мотриш!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 5.  
 
Када богогласне речи Твоје разабраше, иноци дохијарски Теби, 
божанственој Брзопомоћници, код трпезарије храм сазидаше у 
коме се налази чудотворна икона Твоја, Пречиста Дјево, а сви 
верни теше се знамењем Твоје милости; Немој те милости лишити 
ни нас који Ти са дужним поштовањем певамо и кличемо 
чудотворцу Богу: Алилуја!  
 



 

Икос 5.  
 
Видевши потоке чудеса који се изливају од свете Твоје иконе 
Брзопомоћнице, сви монаси Горе Атонске притекоше да јој се 
поклоне. А Ти си, Мајко Божија, коме год је било потребно дарове 
милости Своје изобилно даровала од Своје чудотворне иконе, 
постичући нас да Ти благодарно кличемо:  
 
Радуј се, Мати милосрђа и милости!  
 
Радуј се, продуховљени престоле Сведржитеља!  
 
Радуј се, јер си тело дала Сину Божијем!  
 
Радуј се, ковчеже бесеменог зачећа!  
 
Радуј се, јер си бесплотно оваплотила!  
 
Радуј се, јер си Бога са човеком сјединила!  
 
Радуј се, преподобних најжељеније сазерцање!  
 
Радуј се, божанствено радовање испосника!  
 
Радуј се, тихо весеље пустиножитеља!  
 
Радуј се, јер си пукове демонске победила!  
 
Радуј се, јер си непријатеље спасења људског постидела!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 6.  
 
Проповеда гора Атонска о милости и чудима Твојим, 
преблагословена Мати Господа нашег, и блиставо се украшава 



 

многим чудотворним иконама Твојим, међу којима икона Твоја 
коју си Сама Брзопомоћницом назвала, као пун месец лучама чуда 
неугасиво блиста, озарујући душе наше светлошћу Божије 
благодати и подстичући нас да похвално кличемо Троједином Богу 
Који Те прослави: Алилуја!  
 
Икос 6.  
 
У пречистој икони Својој заблистала си, Богогородице Марија, 
светлошћу спасења свима онима који лутају по мраку грехова и 
страсти, и назвала си је Брзопомоћницом онима који се пред њом 
искрено, с вером и побожношћу моле, дајући брзу помоћ онима 
који Ти овако кличу:  
 
Радуј се, муњо која душу обасјаваш!  
 
Радуј се, громе кога се саблазнитељи плаше!  
 
Радуј се, мирно уточиште преморених узбурканошћу мора 
житејског!  
 
Радуј се, тихо пристаниште таласима страсти преплављеним!  
 
Радуј се, целомудрености учитељице младима!  
 
Радуј се, заштито и оградо девствености!  
 
Радуј се, јер скамењеност срца умекшаваш!  
 
Радуј се, јер хладноћу душевну благодатно загреваш!  
 
Радуј се, јер на стазу спасења верне упућујеш!  
 
Радуј се, јер од путева погибељних оне који Ти притичу удаљујеш!  
 
Радуј се, Посреднице наша код Сина Твог и Бога!  
 



 

Радуј се, јер Га стално молиш да помилује нас грешне!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 7.  
 
Желећи да свима покажеш љубав Своју велику према роду 
хришћанскоме, Ти си, преблага Богородице, као изабрано место 
Своје Гору Атонску одабрала и у њој обитељи монашке умножила, 
како би сви, нападнути мирјанском испразношћу овде могли стећи 
мирно и сигурно пристаниште ка спасењу и уз Твоју помоћ 
удостојити се наслеђа небеског да са светима Пресветој Тројици 
певају: Алилуја! 
 
Икос 7.  
 
Ново знамење милосрђа Свога показала си, Владичице, чудесним 
прослављањем свете иконе Твоје Брзопомоћнице, не само 
монасима Горе Атонске, већ и свим православним хришћанима, 
међу којима се поштује изображење ове иконе Твоје, да би Ти сви 
клицали:  
 
Радуј се, Мати Бога нашега!  
 
Радуј се, у рађању и по рађању Дјево!  
 
Радуј се, јер Те величају сва поколења!  
 
Радуј се, јер Ти Силни учини величину!  
 
Радуј се, јер погледа Господ на смирење Твоје!  
 
Радуј се, јер Цар над царевима пожеле доброту Твоју!  
 
Радуј се, благословена Кћери Оца небеског!  
 



 

Радуј се, безбрачна Родитељко Превечног Сина!  
 
Радуј се, непорочно пристаниште Духа Светога!  
 
Радуј се, поверенице Божанствене благодати!  
 
Радуј се, вишњег света украсе!  
 
Радуј се, земаљског света помоћи!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 8.  
 
Странци смо и придошлице на земљи, по речи апостолској. Нема 
овде града у који ћемо се склонити, и коме ћемо, ако не Теби, 
Свеблага, притећи у жалостима страствовања нашег? Не одбаци 
нас, Мајко Божија, не реци нам: "Не познајем вас, грехова ваших 
ради", већ помилуј нас, сироте и беспомоћне, и прими нас у вечно 
окриље, Покровитељко наша, да у слави небеској радосно Христу, 
Цару Славе кличемо: Алилуја!  
 
Икос 8.  
 
Свима је верним утеха да гледају у свету икону Твоју, Владичице. 
На њој видимо да на руци Својој држиш превечног Младенца, 
Господа Нашег Исуса Христа, и Њему се достојно клањамо као 
Творцу и Богу нашем, а Теби ваистиној Богородици са умилењем 
говоримо:  
 
Радуј се, приснодјево, архангелском благовешћу обрадована!  
 
Радуј се, невесто неневесна!  
 
Радуј се, Мати Светла духовнога, које све душе обасјаваш!  
 



 

Радуј се, продуховљени Престоле Творца неба и земље!  
 
Радуј се, кротка голубице!  
 
Радуј се, непорочна агнице!  
 
Радуј се, чашо из које радост истиче!  
 
Радуј се, неисцрпни сасуде воде живе!  
 
Радуј се, мироположнице миомириса Христовог!  
 
Радуј се, јер се њоме злосмрадије страсти наших протерује!  
 
Радуј се, јер њоме познасмо Сина Божјег!  
 
Радуј се, јер се њоме поучисмо да се Пресветој Тројици клањамо!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 9.  
 
Сва поколења дужна су да Те величају, благословена Богородице 
Марија, сви од истока па до запада да хвале име Твоје, монаси да 
Те Заштитницом својом називају, и то највише они који се на 
Тобом изабраној Гори Атонској подвизавају. Јер, њу си нарочитом 
наклоношћу Својом осенила, многа чудеса на њој сатворивши и 
преобилну милост Своју житељима њеним показавши, да би због 
Тебе захвално певали Богу: Алилуја!  
 
Икос 9.  
 
Лажна мудрост древних мудраца не може познати тајну Твог 
приснодејства, Богородице, нити може објаснити силу Твоју 
чудотворну, која из икона Твојих истиче за исцељење болесних и 
на сваку телесну и душевну корист људима. Ми се правоверно и 



 

без сваке сумње поклањамо икони Твојој светој и овако Ти 
кличемо:  
 
Радуј се, јер неверни о Теби са сумњом слушају!  
 
Радуј се, поуздана похвало верних!  
 
Радуј се, јер си из утробе чисте Христа непорочно родила!  
 
Радуј се, јер у рађању Своме закључану утробу девствености ниси 
повредила!  
 
Радуј се, преблагословена Мати и Дјево!  
 
Радуј се, свепрослављена Богородице!  
 
Радуј се, Дјево похвало!  
 
Радуј се, непрестано радовање мајки!  
 
Радуј се, једина непорочна и блага међу женама!  
 
Радуј се, јер си обећаног Уништитеља главе змијине родила!  
 
Радуј се, јер од древне олује пале прародитеље избављаш!  
 
Радуј се, јер си раћањем Својим за људе закључани Едем отворила!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 10.  
 
Припремивши спасење хришћанима, благоизволела си, 
Богородице, да земаљско наслеђе Своје, Гору Атонску, за насеље 
монасима одредиш и у виђењу си рекла првом пустиножитељу 
Атонском, преподобном Петру, да ова гора увек буде 



 

обитавалиште монасима, утешивши га благим обећањем да ћеш 
бити Помоћница и Заштитница свима који се на њој богоугодно 
подвизавају, даровима је потребним снабдевајући и од свих невоља 
спасавајући, да непрестано поју Богу: Алилуја!  
 
Икос 10.  
 
Стена си заштите, Дјево, монасима православним и свим 
подвижницима девствености и чистоте. Зато си наслеђе Своје 
земаљско, Гору Атонску недоступном женама учинила, да би без 
греховне саблазни монаси у њој обитавали, у Тебе једину по Богу 
наду у спасење узносећи и овако Ти кличући:  
 
Радуј се, неувели цвете девствености!  
 
Радуј се, пољски љиљане чистоте!  
 
Радуј се, светлосна сенице небеска, која подвижнике чистоте 
закријуљеш!  
 
Радуј се, свиче Божије премудрости, јер љубитеље целомудрености 
уразумљујеш!  
 
Радуј се, јер си монасима који се ревносно подвизавају Заступница 
спасења!  
 
Радуј се, оградо и покрове пустиножитељима Горе Атонске!  
 
Радуј се, јер у срца богољубива благодатну радост изливаш!  
 
Радуј се, јер душама ожалошћеним духовну утеху дарујеш!  
 
Радуј се, одгајитељко дјева и сирочади без мајки!  
 
Радуј се, јер се љубављу Женика бесмртног девствено наслађујеш!  
 
Радуј се, у тешкој борби са нападима плотских страсти снажна 



 

Помоћнице!  
 
Радуј се, увек будна Чуварко монашких обитељи!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш! 
 
Кондак 11.  
 
Не презри, Чиста, појање наше смирено, које Ти од пуноће љубави 
и усрдности приносимо, и не одврати се од нас, многим гресима 
упрљаних, већ нам помози, Свеблага, да се покајањем очистимо од 
греховне нечистоте и узрастемо у чистом и богоугодном житију, 
имајући Тебе као Подвигоположницу и Помоћницу, да бисмо 
могли достојно и праведно клицати Господу: Алилуја!  
 
Икос 11.  
 
Светлим лучама чуда икона Твоја света непрестано блиста, 
Богородице Дјево, и читав свет благодатно озарује, одгонећи свако 
деловање ђаволско силом Божијом, која из ње истиче; Зато се ми 
грешни радујемо и, имајући такав залог Твоје наклоности према 
нама, Теби, Брзопомоћници мољења наших, благодарно кличемо:  
 
Радуј се, јутарња звездо сунца незалазног!  
 
Радуј се, зоро дана који нема вечери!  
 
Радуј се, јер си нам јутром спасења заблистала!  
 
Радуј се, јер си бесмртног Женика људских душа родила!  
 
Радуј се, јер наше богоугодне жеље испуњаваш!  
 
Радуј се, јер нам у патњама и невољама брзо у помоћ пристижеш!  
 
Радуј се, рају духовни, сваком духовном утехом преиспуњени!  



 

 
Радуј се, јер из преобиља свога и на нас капље утехе изливаш!  
 
Радуј се, јер врелину наших страсти расхлађујеш!  
 
Радуј се, јер онима који благодатно бестрашће траже њега усрдно 
дарујеш!  
 
Радуј се, јер у истину волиш све који у чистоти целомудрености 
живе!  
 
Радуј се, јер у сновима и визијама изабранике Божије посећујеш!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 12.  
 
Благодат Божија у светој икони Твојој, коју си Сама, Богомати 
Владичице, Брзопомоћницом назвала, привлачи к себи све 
ожалошћене и натоварене, и они утешени одлазе са овог извора 
милости и милосрђа Твога У жалостима утеху, у искушењима 
заштиту, у болестима исцељење, изобилно добијајући од 
чудотворне иконе Твоје, Свеблага, захвално кличу Дароватељу 
добара Богу: Алилуја! 
 
Икос 12.  
 
Појући о чудима Твојим, Владичице, и милости великој према 
роду хришћанском, знамо да је то недовољно да прослави Тебе, 
часнију од херувима и неупоредиво славнију од серафима, али 
надајући се неизрецивом милосрђу Твоме, Свеблага, смиреног 
духа Ти ове песме приносимо:  
 
Радуј се, мирно пристаниште подвижницима побожности!  
 
Радуј се, слатка следбенице безмолника!  



 

 
Радуј се, одшелника у горама и пустињама благодарна утехо!  
 
Радуј се, јер тајне у свету слуге Божије тајанствено уразумљујеш!  
 
Радуј се, грешника који се кају с Богом помирење!  
 
Радуј се, врховна управитељко горе Атонске!  
 
Радуј се, јер си пустинољубивог Петра посетом Својом овде 
озарила!  
 
Радуј се, јер си богомудрог Атанасија овде облагодатила!  
 
Радуј се, јер си многе преподобне са Атоса славом небеском 
прославила!  
 
Радуј се, јер становницима горе ове нарочиту љубав показујеш!  
 
Радуј се, јер без плате тела наша исцељуљеш!  
 
Радуј се, путеводитељко душа наших у вишње Царство!  
 
Радуј се, Свеблага Брзопомоћнице, јер мољења наша која су за 
наше добро испуњаваш!  
 
Кондак 13.  
 
О, свеопевана Мати, Брзопомоћнице по својој светој икони названа 
Богородице Марија! Милостиво прими ово мало мољење наше, јер 
Ти га усрдно приносимо са вером и љубављу и умоли Тројицу 
Којој се стално клањамо да нас избави од огња пакленога, таме 
непрозирне, и вечног мучења, да би смо предстојањем Твојим 
наследили Царство небеско и удостојили се да са светима певамо 
Богу: Алилуја!  
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.)  



 

 
Молитва Пресветој Владичици нашој Богородици 
"БРЗОПОМОЋНИЦИ"  
 
Преблагословена Владичице, Приснодјево Богородице, Која си 
Бога Реч, Који је изнад сваке речи, родила и благодат Његову више 
од било кога другог примила, Која си показала море божанствених 
дарова, преко чуда која непрестано течеш изливајући благодат на 
све који Ти с вером притичу, чудесној икони Твојој клањајући се 
молимо Тебе, свемилостиву Мајку Човекољубивог Владике: излиј 
на нас пребогату милост Твоју и пожури да мољења наша, која Ти 
приносимо, Брзопомоћнице, испуниш, јер свакоме корист и 
спасење припремаш. Посети, Преблага, слуге Своје благодаћу 
Својом, подари болеснима исцељење и савршено здравље, 
узнемиренима тишину, заробљенима слободу и све, који на неки 
начин страдају, утеши, избави свемилостива Господарице сваки 
град и сваку земљу од глади, помора, земљотреса, поплаве, 
пожара, мача и сваке друге казне привремене и вечне, 
Материнском Својом одважношћу одвративши гнев Божији; од 
душевне слабости, напада страсти и грехопада ослободи слуге 
Твоје, да бисмо без спотицања у свакој побожности проживели у 
овоме веку и удостојили се вечних добара у будућем, благодаћу и 
човекољубљем Сина Твога и Бога, јер Њему доликује свака слава, 
част и поклоњење са беспочетним Његовим Оцем и Пресветим 
Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 



 

 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ ИКОНЕ – УБЛАЖИ 
МОЈЕ ЖАЛОСТИ 
(празнује се 25. јануара или 7. фебруара по новом календару 
Избавља од сваке врсте жалости, унинија, чамотиње, очајања) 
 
 

 
 
 
Кондак 1. 
 
Изабрано и дивно избављење дарова се нама, Твоја часна икона, 
Преблагословена Дјево, Владичице и Богородице, јер се Њеним 
јављањем они који је гледају од зала избавише и стога ти благодарења 
узносимо ми, слуге Твоје, Богородице. Но, пошто имаш моћ непобједиву, 
од сваке нас невоље избави, да ти кличемо: 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Икос 1. 



 

 
Мноштво Ангела и све Војске Небеске славе Тебе, Царицу свих и 
Богородицу, јер си душе наше радошћу испунила када нам се јавила 
твоја икона света, Богоизабрана Дјево Владичице. Њој се клањајући, са 
умиљењем Ти молитве узносимо и Твом милосрдном заступништву са 
страхом овако кличемо: 
Радуј се, благослове Беспочетног Оца! 
Радуј се, доме Сина Превјечнога! 
Радуј се, обитавалиште Духа Светога! 
Радуј се, јер Те славе многооки Херувими! 
Радуј се, јер Ти похвале приносе шестокрили Серафими! 
Радуј се, јер те Војске Небеске величају! 
Радуј се, јер Те сва покољења земаљска као Мајку Божију исповједају! 
Радуј се, јер се због Тебе сва васељена весељем испуни! 
Радуј се, јер се молитвама Твојим жалости наше ублажавају! 
Радуј се, јер су заступништвом Твојим све молитве наше услишене! 
Радуј се, јер се Теби и Сину Твоме и Твојој икони часној благодарно 
клањамо! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
 
Кондак 2. 
 
Видимо Те, Богоизабрана Отроковице, како испред свих Небеских Сила 
увијек стојиш пред Престолом Славе Небескога Цара и за хришћане се, 
Небеска Царице, Сину и Богу молиш. А ми грешни на земљи икону Твоју 
свету гледамо, пред њом ничице падамо и Теби се радосно клањамо, 
кличући: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
Разум нам подари, Свесрдна Помоћнице наша, Небеска Царице, јер како 
да уснама нечистим Твоме Имену појемо? Ти си нам блага Заступница, 
моћна да кад год је потребно помогнеш, да бисмо Ти са умиљењем 
клицали овако: 
Радуј се, јер Сину и Богу молитве за нас као утјеху приносиш! 
Радуј се, јер си молитвама Својим очи наше од вјечитог плача избавила! 
Радуј се, јер Твојим материнским молитвама Сина и Бога приклањаш да 



 

нам буде милостив! 
Радуј се, јер Твојим молитвама праведни гњев Божији према нама 
ублажаваш! 
Радуј се, јер нам се молитвама Твојим гријеси опраштају! 
Радуј се, јер се уз Твоју помоћ страсти своје искорјењујемо! 
Радуј се, јер заштитом Својом и привремене наше жалости уклањаш! 
Радуј се, јер нам у свим невољама и недаћама помажеш! 
Радуј се, јер прослављаш оне који Тебе прослављају! 
Радуј се, јер Твојом радошћу жалости наше ублажаваш! 
Радуј се, јер јер нам непрестану радост дарујеш! 
Радуј се, јер нам двери рајске отвараш! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 3. 
 
Сила Вишњега осјени Те да брзо и топло заступаш оне који Ти вјерно 
притичу и који се часној икони Твојој клањају и једино се и само Теби, 
Нетрулежној и Пресветој Богомајци, предаде дар да сваку нашу усрдну 
молбу испуниш и да нам једино Ти уколико хоћеш можеш помоћи. Зато 
свако покољење прославља Сина Твога и Бога нашега, кличући: Алилуја! 
 
Икос 3.  
 
Имајући неисцрпно богатство милосрђа, свим крајевима земаљским 
пружаш руку помоћи, дарујући болеснима исцјељење, страдалнима 
олакшање, слијепима вид и свакоме шта му је потребно. Ми Ти 
благодарно кличемо овако: 
Радуј се, једина Мати, која си нам милосрђе показала! 
Радуј се, јер нам непроцјењиву ризницу милости откриваш! 
Радуј се јер си безбројна милосрђа свима даровала! 
Радуј се, јер си ријеч премудрости онима који су је тражили даривала! 
Радуј се, јер си напредак у разуму младима даровала! 
Радуј се, јер си наше греховне ране уклонила! 
Радуј се, јер си праведнике у рајска насеља населила! 
Радуј се, Надо и Утјехо онима који будућа добра чекају! 
Радуј се, јер све који су пали брзо у благодати усправљаш! 
Радуј се, јер свакоме ко Ти се за помоћ обрати помажеш! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 



 

 
Кондак 4.  
 
Нама, који смо силним бурама недаћа нападнути, увијек помажеш, 
Небеска Царице, када Ти с вјером притичемо и поклањамо се 
исцјелитељној икони Твојој, за коју си, када је први пут живописана, 
рекла: „На овој је икони моја благодат и сила“. И ми истински вјерујемо 
да чујеш молитве оних који призивају Свето Име Твоје и Сину Твоме 
кличу: Алилуја! 
 
Икос 4. 
 
Господ слуша Твоје заступање за нас на Небу, Изабрана Палато Духа 
Светога, и молбе Твоје испуњава. Ми пак грешни, који смо на земљи, 
гледајући Твоју свету икону, која нам као блиставо сунце свијетли, 
усуђујемо се да Ти као Мајци Божијој кажемо: 
Радуј се, јер си нам Сунце Духовно показала! 
Радуј се, јер си нас неугасивом свјетлошћу просвјетлила! 
Радуј се, јер нас, умртвљене гријехом, оживљаваш! 
Радуј се, јер нероткињама материцу отвараш! 
Радуј се, јер неочекиване демонске нападе од нас брзо одгониш! 
Радуј се, јер нас увијек жељеним добрима наслађујеш! 
Радуј се, јер нас у невољама и жалостима брзо утјешиш! 
Радуј се, јер оне који са вјером име Твоје призивају од изненадне смрти 
спасаваш! 
Радуј се, јер вјечни живот онима који се у Тебе уздају дарујеш! 
Радуј се, јер оне који за Тебе вјеру и љубав имају на небеса узводиш! 
Радуј се, наша моћна Заштито! 
Радуј се, јер нас у свакој прилици штитиш! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 5. 
 
Богом послану звијезду, часну икону Твоју, показала си нам, Владичице 
свијета. Ми је гледамо и срдачном вјером молећи Те, Богородице, 
говоримо: „Ти си штит непобједиви и тврђава наразрушива онима који 
ти кличу: Алилуја“! 
 



 

Икос 5.  
 
Силе Небеске видјеше како на рукама Својим носиш Онога Који је Својим 
рукама човјека створио и Владику свога препознаше. А ми грешни на 
земљи гледамо насликану Тебе, Мајку Његову Пречисту, како нам са 
љубављу руке пружаш, и умилно Ти кличемо: 
Радуј се, јер си на руци Цојој Божанствени Огањ не опекавши се држала 
и Њиме наше гријехе спалила! 
Радуј се, јер си на руци Својој Свјетлост Неугасиву носила и Њиме душе 
наше обасјала! 
Радуј се, јер наше непријатеље видљиве и невидљиве побјеђујеш! 
Радуј се, јер нам љубав и милосрђе показујеш! 
Радуј се, јер руке Своје за нас пред Богом склапаш! 
Радуј се, јер нам улаз у Царство Небеско отвараш! 
Радуј се, јер нас помоћу Својом штитиш! 
Радуј се, јер нам се заступништвом Твојим гријеси опраштају! 
Радуј се, јер  молитвама Својим жалости наше ублажаваш! 
Радуј се, јер се посредништвом Твојим сви добрима наслађујемо! 
Радуј се, јер се Тобом све наше добре жеље испуњавају! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 6.  
 
Богоносни проповједници, Апостоли, по Вазнесењу Господњем при 
освјештавању храма Твога, на зиду видјеше невидљивом руком у бојама 
насликан Лик Твој, Владичице и Рођеном од Тебе запјеваше: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
Заблистала си премудрошћу од Истинитог Сунца Правде Дјевице 
Изабрана и лучама истинског Богоспознања обасјаваш све оне који Те са 
вјером као истиниту Мајку Божију исповједају и овако кличу: 
Радуј се, јер си све на Небесима славом својом обасјала! 
Радуј се, јер си почетак људскога спасења припремила! 
Радуј се, ковчеже живота нашег, који нас је од потопа смртног спасио! 
Радуј се, јер нам дарујеш да у насељима рајским живимо! 
Радуј се, Заштитнице наша пред Богом, која свијет спасаваш! 
Радуј се, јер онима који су у невољи брзо помажеш! 



 

Радуј се, јер све болести људске, тјелесне и душевне, исцјељујеш! 
Радуј се, јер нијемима и онима који муцају говор отвараш! 
Радуј се, јер свако добро које се од Тебе тражи дарујеш! 
Радуј се, јер учење благодати свима изливаш! 
Радуј се, јер се тиме свако достојанство и сваки узраст довољно 
наслађује! 
Радуј се, јер сваку добру жељу испуњаваш! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 7. 
 
Дуготрпељиви Свевидећи Господ, желећи да покаже Своје 
човјекољубље и бездан милосрђа, изабра Тебе Себи за Мајку неисцрпни 
Изворе милосрђа, да чак и онај који праведним судом Божијим осуду 
заслужи, свемоћним Твојим заступништвом сачуван буде и Сину Твоме и 
Богу нашем гласно кличе: Алилуја! 
 
Икос 7. 
 
Дивна си дјела Своја показао у Пречистој Мајци Твојој, Господе, и дивну 
си нам Њену икону даровао, да више од луча сунчаних обасјава људе, 
као да саму Богородицу гледају и са срдачном вјером и љубављу из 
душе јој овако кличу: 
Радуј се, јер је икона Твоја, као облак читаву земљу наткрилила! 
Радуј се, јер нам се њоме веће милосрђе од онога коме смо се надали 
јавило! 
Радуј се, јер је од иконе Твоје извор чуда потекао! 
Радуј се, јер си јављањем иконе Своје све људе обасјала! 
Радуј се, јер си њоме ново знамење благодати у Цркви показала! 
Радуј се, јер се ми гледајући икону Твоју, Теби Самој, Богородице, 
клањамо! 
Радуј се, јер иконом Својом, као стубом огњеним, таму гријеха разгониш! 
Радуј се, јер њоме жалости наше ублажаваш! 
Радуј се, јер си њеним јављањем Цркву обасјала! 
Радуј се, јер смо ми грешници Твојим заступништвом сачувани! 
Радуј се, јер си кострет наше туге подерала! 
Радуј се, јер си нас у вјечну радост одјенула! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 



 

 
Кондак 8. 
 
Преславну и чудотворну свету икону Твоју, која се у Цркви јавила, Ангели 
опјеваше, Апостоли прославише, свети јој се поклонише, а ми грешни 
падосмо ничице, очекујући Твоју велику и обилну милост и са радошћу 
кличући: Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Господ, Који је Владика свим вишњим и нижњим, видјевши Тебе, Мајку 
Своју, како стално пред Њим стојиш и молитве за нас грешне приносиш, 
обећа да ће све молитве Твоје испунити. А ми грешни, уздајући се у Твоје 
Материнске молитве за нас, благодарност Ти овако узносимо: 
Радуј се, јер са Сином Твојим и Богом вјечно царујеш! 
Радуј се, јер Му стално мољења за нас приносиш! 
Радуј се, јер све који Ти притичу милошћу Својом покриваш! 
Радуј се, радости свих, која тугу нашу ублажаваш! 
Радуј се, јер си нас са Богом измирила! 
Радуј се, јер си човјека и Бога сјединила! 
Радуј се, јер си спасење људско припремила! 
Радуј се, јер си проклетство прародитељског гријеха укинула! 
Радуј се, јер си нашу смртну природу бесмртношћу обасјала! 
Радуј се, јер си тврдућу срца нашег умекшала! 
Радуј се, јер смућене гријехом исправљаш и ка Богу приводиш! 
Радуј се, јер си сасуде смртне, за нас припремљене, разбила! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 9. 
 
Сви Ти чинови ангелски похвалне пјесме приносе, као Мајци Божијој и 
Заштитници свих оних који Ти приступају и за Твоју помоћ моле, јер 
снажним и моћним заступништвом Својим праведне веселиш, грешне 
штитиш и од невоља избављаш, жалости ублажаваш и молиш се за све 
који са вјером кличу: Алилуја! 
 
Икос 9. 
 



 

Рјечити говорници, безгласни као рибе, не могу изрећи хвале славном 
празнику иконе Твоје, Владичице, нити Ти ми од својих нечистих усана 
достојне похвале приносимо. Ипак, видјевши небројена доброчинства, 
која су се кроз икону Твоју пројавила, радујући се душом и срцем, овако 
Ти говоримо: 
Радуј се, јер нас у глади Хљебом Живота храниш! 
Радуј се, јер си нас од погибељи смртне бесмртношћу сачувала! 
Радуј се, јер си нас од потреса греховног склонила! 
Радуј се, јер си нас од потопа смртног Својом моћном руком избавила! 
Радуј се, јер си нас росом молитава Својих из огња избавила! 
Радуј се, јер нас од недаћа Својим моћним заступништвом штитиш! 
Радуј се, јер нас од мача снагом Својом браниш! 
Радуј се, јер нас од напада туђинских спасаваш! 
Радуј се, јер смртне ране оних који Ти притичу исцјељујеш! 
Радуј се, јер нас и од праведних пријетњи Божијих молитвема Својим 
ослобађаш! 
Радуј се, јер нас од сваког ударца Својим часним заступништвом штитиш!  
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 10. 
 
Желећи да род људски спасе од прелести ђаволских, Човјекољубац 
Господ, Тебе Мајку Своју, земнима на помоћ дарова, говорећи: “Синови 
човјечији, Мајка Моја нека вам буде Покров и Уточиште, жалоснима 
Утјеха, тужнима Радост, увријеђенима Заштита, да из дубина гријеховних 
издигне све, који јој кличу: Алилуја“! 
 
Икос 10. 
 
„Царе Небески“, тако се за нас увијек моли Небеска Царица, „прихвати 
свког човјека који Те прославља и Име Твоје дозива, који се Светога 
Имена Твога опомиње и који Мене, Имена Твога ради, прославља. Не 
окрећи од њих лице Своје, него буди милостив према њима, сваку 
њихову молитву прихвати и од сваке их недаће избави“. А ми грешни 
уздајући се у Твоје Материнске молитве овако кличемо: 
Радуј се, јер си наша топла пред Богом Молитвеница! 
Радуј се, јер Твоја Материнска молитва има велику моћ да Владику 
умилостиви! 



 

Радуј се, Надо очајника, јер њихове жалости ублажаваш! 
Радуј се, јер си нашу недостојност Својом благодаћу обасјала! 
Радуј се, јер си нашу нечистоту Својом чистотом очистила! 
Радуј се, јер си молитве наше Својим миомирисом поправила! 
Радуј се, јер си трулежну земљу наших тијела у нетрулежност 
претворила! 
Радуј се јер немоћи наше исцјељујеш! 
Радуј се, јер нас од болести тјелесних и душевних лијечиш! 
Радуј се, јер облак страсти, жалости и туге, које на нас наилази, брзо 
одгониш! 
Радуј се, јер Својим моћним молитвама све што је корисно дарујеш! 
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 11. 
 
Свеумилно појање прими од нас, Небеска Царице, и услиши молитву 
коју Ти приносимо, Дјево Богородице. Теби притичемо у искушењима, 
тугама и жалостима, и пред Тобом у недаћама сузе проливамо и молимо 
се: „Ублажи наше жалости и прими ову жртву слугу Својих, који кличу: 
Алилуја“! 
 
Икос 11. 
 
Ти си као свијећа која онима на земљи сјајем Истините Свјетлости 
блиста, и оне који поштују јављање Твоје иконе обасјава и познању 
Божанственог поучава све који ти овако пјевају: 
Радуј се, неугасива свијећо незалазне Божанске Свијетлости, која нас 
озарујеш! 
Радуј се, јер си на нас Извор живота рајског излила! 
Радуј се, Мајко Истинске Свјетлости, јер побожне душе просвјетљујеш! 
Радуј се, Мати Онога Који је свима Бог, јер душе понижених тјешиш! 
Радуј се, јер спасаваш оне који Те зову у помоћ и Име Твоје прослављају! 
Радуј се јер онима који се у Тебе уздају непостидну кончину живота 
дарујеш! 
Радуј се, јер свима, који Те као Мајку Божију поштују и Богородицом 
назијају, непрестано помажеш! 
Радуј се, јер заштитом Своје свете иконе зле духове маштања од нас 
одгониш! 



 

Радуј се, јер нас у изненадним тугама и жалостима брзо тјешиш! 
Радуј се, јер читавом свијету радост дарујеш!  
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 12. 
 
Божанску благодат измоли за нас од Небеског Владике, Сина Твога и 
Бога, пружи нам руку помоћи, молитвама Својим наше жалости ублажи, 
прекриј нас заклоном окриља Свога, одагнај од нас сваког непријатеља и 
противника, примири наш живот да не настрадамо од гњева и прими нас 
под вјечни Покров, Заштитнице наша, да бисмо ти са радошћу клицали: 
Алилуја! 
 
Икос 12. 
 
Појући Теби, моћној Помоћници, хвалимо Те и са умиљењем Ти се 
молимо, вјерујући и исповједајући да ћеш измолити привремена и 
вјечна добра за све који Ти овако пјевају: 
Радуј се, јер молитвама Својим цио свијет спасаваш! 
Радуј се, јер читаву васељену посредништвом Својим штитиш! 
Радуј се јер православнима побједу над варварима дарујеш! 
Радуј се, јер нападе туђина на хришћане одбијаш! 
Радуј се, јер побожне у вјери одржаваш! 
Радуј се, јер оне који Твоју свету икону не поштују као прах на земљи 
развејаваш! 
Радуј се, јер онима који се Твојој икони клањају и Тебе у помоћ  
призивају брзо помажеш! 
Радуј се, јер нас грешне ка спасењу и стицању вјечних добара управљаш! 
Радуј се, јер си бесконачно Царство Сина Твога и Бога нашега за све нас 
измолила! 
Радуј се, јер си вјернима бескрајни живот даровала! 
Радуј се, јер свима у свакој потреби све корисно и добро поклањаш!  
Радуј се, Радости наша, од сваког нас зла избави и жалости наше ублажи! 
 
Кондак 13. 
 
О, Многоопјевана Мати, Небеска Царице и Владичице, Дјево 
Богородице, која си родила Ријеч, Светију од свих светих, прими ово 



 

наше мољење, наше жалости ублажи и избави нас од сваког искушења, 
невоље, жалости, вјечне осуде и долазећег мучења. Удостој нас, слуге 
Своје, да се у вјечним рајским насељима настанимо, кличићи: Алилуја! 
(Овај Кондак се чита три пута, и опет се чита Икос 1., па Кондак 1.) 
 
Молитва Пресветој Богородици Светог Јефрема Сирина 
 
Дјево Владичице Богородице, која си натприродно и надразумно родила 
Јединородног Логоса Божијег, Творца и Владику читаве видљиве и 
невидљиве твари, Једног од Тројице Бога, Бога и човјека, поставши 
обитавалиште Божанства, мјесто сваке светиње и благодати у које је по 
вољи Бога и Оца и уз саучествовање Светог Духа, тјелесно обитавала 
пунота Божанства неупоредиво узвишена божанским достојанством, 
Славо и Утјехо, неизрецива радости Ангела, царска круно Апостола и 
мученика, Бранитељко у подвизима, Дароватељко побједа, која 
подвижницима припремаш вијенце и награде вјечне и божанствене, Ти, 
која превазилазиш сваку почаст, почасти и славо преподобних, 
непогријешива Путеводитељко и Учитељице безмолвија, двери 
откровења и духовних тајни, Изворе Свјетлости, улазе у Вјечни живот, 
неисцрпна ријеко милосрђа, непресушно море свих божанских дарова и 
чуда – од Тебе просимо и Тебе молимо, састрадалну Мати 
човјекољубивог Владике, да будеш милостива према нама, понизним и 
недостојним слугама Твојим. Погледај милосрдно на покорност и 
понизност нашу, излијечи повреде душа и тијела наших, растјерај 
видљиве и недвидљиве непријатеље, буди нама недостојнима тврђава 
несавладива пред непријатељима нашим, оружје за битку, снажна 
одбрана, Војвоткиња и Непобједива Бранитељка, покажи сада на нама 
свагдашње и чудесне милости Своје, да познају безбожни непријатељи 
наши да је Син Твој и Бог Једини Цар и Владика, да си Ти уистину 
Богородица, која си тјелесно родила истинитог Бога, да Ти је могуће све 
и да, уколико то хоћеш, Владичице имаш моћ све да учиниш на Небу и на 
земљи и да свакоме ко Ти се моли дарујеш оно, што му је корисно: 
болеснима здравље, а онима који су на мору спокој и добро 
кормиларење. 
Онима кои путују буди сапутница и сачувај их, заробљене спаси од 
страшнога ропства, олакшај сиромаштво и свако друго тјелесно 
страдање. Сваког ослободи од душевних болести и страсти Својим 
невидљивим посредништвом и савјетовањем, да бисмо добро и без 



 

спотицања окончали пут овог привременог живота и да бисмо кроз Тебе 
задобили вјечна добра у Царству Небеском. 
Вјерне који поштују страшно Име Јединородног Сина Твога, који се уздају 
у Твоје посредништво и у милост Твоју и који Те у свему називају својом 
Заступницом и Бранитељком, невидљиво оснажи против непријатеља 
који их окружују, растјерај облак унинија (чамотиње) који обузима душе 
њихове, избави их од душевних невоља и даруј им свијетлу 
добродушност и радост унеси у срца њихова спокој и безметежност. 
Молитвама Твојим Владичице спаси ову, Теби посвећену, паству, село, 
град, земљу, од глади, земљотреса, поплаве, од огња и мача, од напада 
туђина, од међусобних сукоба, и сваки гњев, који је заслужено од нас 
усмјерен, одврати, по милосрђу и благодати Јединородног Сина и Бога 
Твога, Коме доликује свака слава, част и поклоњење, са беспочетним 
Његовим Оцем, и са вјечним и Животворним Његовим Духом, сада и 
увијек и у вијекове вјекова. Амин. 

 



 

 

Акатист Покрову Пресвете Богородице 
 
 

 
 
 
Кондак 1. 
 
 
Теби, Предвечним Царем изабраној Царици неба и земље, узвишенијој 
од сваког створења, Kоја си некада дошла у Влахернску цркву на 
молитву, приносећи достојно поклоњење са благодарењем, ми, који смо 
у тами, са вером и умилењем прибегавамо под Твој светли омофор; а Ти, 
имајући непобедиву моћ, ослобађај нас од сваких беда, да Ти кличемо: 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
Икос 1. 
 
Мноштво Анђела и Арханђела са Претечом, Богословом и ликом свих 
Светих појавише се заједно с Тобом, Царицом својом, у Влахернској 
цркви и, чувши Твоје дирљиве молитве за цео свет, са дивљењем 
ускликнуше: 
 
Радуј се, беспочетног Бога Оца предвечно Благовољење! 
 
Радуј се, безвременог Бога Сина пречисто Сместилиште! 
 
Радуј се, Бога Духа Свесветог изабрано Обиталиште! 
 
Радуј се, небеских Чинова Ангелских непрестано Удивљење! 
 
Радуј се, тамних сила адских најужасније Устрашење! 
 



 

Радуј се, јер Тебе у ваздуху сретају многооки херувими! 
 
Радуј се, јер Теби шестокрили серафими узносе похвалне песме! 
 
Радуј се, јер се преблагом покрову Твоме и ми земнородни благодарно 
клањамо! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
Кондак 2. 
 
 
Када Те свети Андреј и Епифаније угледаше, где се у цркви у ваздуху 
молиш Богу за хришћане, познадоше да си Ти Мати Христа Бога нашег, 
Који се узнео на небо, и падоше на земљу, и радосно се клањаху 
свеблагом покрову Твом, кличући: Алилуја! 
 
Икос 2. 
 
 
У штићењу православних људи Ти си, Богородице Дјево, разум који се не 
може схватити; зато непријатељи наши не знају колико је силна молитва 
Мајке Божје; а ми, добро познавајући Твоју свемоћну заштиту, кличемо 
Ти са умилењем овако: 
 
Радуј се, свемилосрдна Утешитељко свих тужних и оптерећених! 
 
Радуј се, неуморна Наставице свих заблуделих и заслепљених! 
 
Радуј се, јер мољењем Својим Ти брзо умирујеш гнев Божји, који се с 
правом диже на нас! 
 
Радуј се, јер Ти свемоћним мигом Својим укроћујеш зле страсти наше! 
 
Радуј се, снажни Будилниче заспалих савести! 
 
Радуј се, лако Савлађивање рђавих навика! 



 

 
Радуј се. јер због Тебе стење ад и дршћу духови зла! 
 
Радуј се, јер нам се због Тебе врата раја свима отварају! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 3. 
 
 
Сила Вишњега осењује оне који са вером и побожношћу прибегавају 
Твоме свечесном покрову, јер се само Теби Јединој, Пресветој и 
Пречистој Матери Божјој даде да се свака молитва Твоја испуни; зато 
верни свакога узраста славослове Тебе и Сина Твог, кличући: Алилуја! 
 
 
Икос 3. 
 
 
Имајући непотрошиво богатство милосрђа, Владарко, Ти свима 
крајевима земље пружаш руку помоћи: болнима исцељење. 
паћеницима олакшање, слепима вид, и свима дајеш све - свакоме према 
његовој потреби, свима који благодарно кличу: 
 
Радуј се, православних царстава неразрушива Тврђаво и Бедеме! 
 
Радуј се, светих храмова и олтара најлепши Украсе! 
 
Радуј се, царских престола највернија Заштито! 
 
Радуј се, племенитих градоначелника будна Помоћнице! 
 
Радуј се, хришћанских вођа и војски непобедиви Војводо! 
 
Радуј се. неподмитљивим судијама свето Огледало правде! 
 



 

Радуј се, наставника и васпитача савршени Разуме! 
 
Радуј се, побожних домова и породица Благослове! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 4. 
 
 
Нама, које витла бура многих беда, Ти помажеш, Владичице, јер стојиш 
пред лицем олтара Господњег подигавши руке Своје и молиш се да на 
недостојну молитву нашу погледа Господ, Цар Славе, и да послуша 
молбе нас који призивамо Свето Име Твоје, а Сину Твоме кличемо: 
Алилуја! 
 
 
Икос 4. 
 
 
Господ Бог услиши Исуса Навина када се молио и заповедио сунцу да 
стане док не победи непријатеље; чује и сада Господ Исус молитве Твоје, 
изабрана Палато Духа Светога. Зато и ми грешни, уздајући се у покров 
Твој, усуђујемо се говорити Теби, као Божјој Матери: 
 
Радуј се, мисаоним сунцем озарена, која просвећујеш и нас незалазном 
светлошћу! 
 
Радуј се, јер си сијањем пречисте душе Своје сву земљу просветила! 
 
Радуј се, јер си чистотом тела Свог сва небеса развеселила! 
 
Радуј се, светих обитељи Христових Покрове и Снабдевање! 
 
Радуј се, верних пастира Цркве Бодрости и Уразумљење! 
 
Радуј се, богобојажљивих инока и инокиња Наставнице! 



 

 
Радуј се, побожних стараца непомутиво Успокојење! 
 
Радуј се, чистих девојака и удовица тајно Весеље! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 5. 
 
 
Када боговидац Мојсије некада у битци против Амалика подизаше руке, 
Израиљ одолеваше; а када пусташе руке, тада Амалик побеђиваше; када 
га пак придржаваху, укрепљен, он победи непријатеља. А Ти, о 
Богомајко! Подигавши руке Своје на молитву, и ако их нико не 
придржава, увек побеђујеш непријатеље хришћанске, и непобедив си 
штит нама који кличемо: Алилуја! 
 
 
Икос 5. 
 
 
Сабори светитеља, видевши Те где на ваздуху у цркви Влахернској 
молитвено пружаш руке ка Сину и Богу, радосно Ти с Арханђелима и 
Анђелима запеваше благодарну песму. А ми, укрепљени Твојим рукама, 
које су јаче од Мојсијевих руку, умилно Ти кличемо: 
 
Радуј се, јер руке Твоје придржава једина љубав Твоја према свима нама 
и милосрђе! 
 
Радуј се, јер се наши видљиви и невидљиви непријатељи не могу 
одржати пред Тобом! 
 
Радуј се, јер Ти прогониш тамну војску страсти и похота наших! 
 
Радуј се, јер неопаљиво држиш на рукама Својим Божански Огањ - 
Христа и нас озебле загреваш Њиме! 



 

 
Радуј се, дивно Крунисање оних што целомудријем војују против тела! 
 
Радуј се, присни Разговоре оних што се у посту и безмолвију подвизавају! 
 
Радуј се, брза Утешитељко оних што малаксавају од суморности и туге! 
 
Радуј се, јер Ти снабдеваш благодаћу смирења и трпљења! 
 
Радуј се, Радости наша,засклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 6. 
 
 
Свети Роман Слаткопевац јави се као проповедник неисцрпне благодати 
и милости Твојих, када од Тебе прими у сну књижни свитак за душевну 
храну. И он, умудрен тиме, стаде зналачки певати у славу Твоју, а 
светима писати похвалне песме, кличући са вером: Алилуја! 
 
 
Икос 6. 
 
 
Засијала си као зора истинског Сунца Правде, Дјево Богоотроковице, 
просвећујући све премудрошћу Бога, Сина Твога, и приводећи у познање 
истине оне који Ти кличу овако: 
 
Радуј се, јер си родила телом Христа, Божију силу и Божију премудрост! 
 
Радуј се, јер си посрамила луду мудрост овога века и заслепљене њоме 
изводиш на прави пут! 
 
Радуј се, Чуварко свете вере и Наставнице православних догмата! 
 
Радуј се, Искоренитељко безбожних јереси и трулежних раскола! 
 



 

Радуј се, јер Ти добро знаш све што је тајно и тешко предвидљиво и то 
казујеш којима треба! 
 
Радуј се, јер посрамљујеш лажне провидљивце и празна гатања! 
 
Радуј се, јер људима, када су у недоумици, Ти стављаш у срце мисао 
добру! 
 
Радуј се, јер Ти одвраћаш од штетних замисли и неразумних жеља! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 7. 
 
 
Хотећи да покаже неистражљиви бездан самилости Свога човекољубља, 
дуготрпељиви Свевидац Господ изабра Тебе једину за Матер Себи и 
учини Те несавладљивом заштитом људима: да, ако се ко и нађе 
праведним судом Божјим достојан осуде, ипак буде моћним покровом 
Твојим сачуван за покајање, кличући: Алилуја! 
 
 
Икос 7. 
 
 
Господе, Ти показа дивна дела Своја у Пречистој Матери Својој, када се у 
рукама Њеним појави светлији од сунца предивни омофор којим она 
закриљаваше народ у цркви Влахернској и чувши за такво милосрдно 
заузимање Њено, запрепашћени и обрадовани, сви говораху: 
 
Радуј се, јер си нерукотворни омофор распрострла као облак над целим 
светом! 
 
Радуј се, јер на руци Својој држиш знак Превечног Архијереја, Сина 
Свога! 
 



 

Радуј се, јер тиме јављаш нову милост и нову благодат у Цркви 
Православној! 
 
Радуј се, Стубе од облака који све нас заклањаш од искушења и саблазни 
света! 
 
Радуј се, Стубе огњени који свима нама показујеш пут спасења услед 
магле греха! 
 
Радуј се, јавно Окрепљење јавних подвижника побожности! 
 
Радуј се, тајно Саветовање тајних слугу Божјих усред света! 
 
Радуј се, јер Ти мене, сиромашног у добрим делима, не остављаш Својим 
покровом и благодаћу! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 8. 
 
 
Када се Ти с неба појави у Влахернској цркви, дивно Те анђели песмама 
опеваше, апостоли прославише, лик првосвештеника и преподобних и 
ред светих жена похвалише, Претеча и Богослов Ти се поклонише, а 
људи у цркви с весељем клицаху: Алилуја! 
 
 
Икос 8. 
 
 
Господ, Који влада свим што је на небу и на земљи, када угледа у Цркви 
Тебе, Матер Своју, где стојиш и са умилењем се Њему молиш, рече: 
Ишти, Мајко Моја, јер се нећу одвратити од Тебе, него ћу испунити све 
молбе Твоје и научићу све да Теби певају благодарне песме овако: 
 
Радуј се, Ковчеже Завета у коме се чува освећење целог рода људског! 



 

 
Радуј се, Сасуде пресвети у коме се гладнима правде чува хлеб вечнога 
живота! 
 
Радуј се, Суде свезлатни у коме се припреми за нас тело и крв Божанског 
Јагњета! 
 
Радуј се, јер напуштене од лекара Ти примаш на свемоћне руке Своје! 
 
Радуј се, јер Ти подижеш са болесничке постеље раслабљене телом, али 
не духом и вером! 
 
Радуј се, јер онима што гину од недуга Ти дајеш нови ум и бољи разум! 
 
Радуј се, јер нас Ти премудро ометаш на кривом путу греха и страсти! 
 
Радуј се, јер Ти ублажаваш суровост нераскајаног срца нашег! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 9. 
 
 
Сви анђели приносе похвалне песме Теби, истинитој Божјој Матери и 
Заступници свију који прибегавају к Теби, знајући да Ти неуништивим 
покровом Својим развесељаваш праведнике, заузимаш се за грешнике, 
избављаш тлачене и молиш се за све верне који кличу: Алилуја! 
 
 
Икос 9. 
 
 
Најученији говорници су као рибе безгласни, незнајући како да достојно 
прославе велики празник свечесног покрова Твог, јер све што они говоре 
о Теби, није довољно ни да се само наброје самилости Твоје. А ми, 
видећи безбројна доброчинства Твоја, радосно кличемо: 



 

 
Радуј се, јер нас чуваш од ране и смртног помора! 
 
Радуј се, јер Ти штитиш градове и села од изненадног земљотреса! 
 
Радуј се, јер Ти крепком руком избављаш од поплаве! 
 
Радуј се, јер росом молитава Својих спасаваш од пожара! 
 
Радуј се, јер снабдеваш хлебом живота против глади душевне и телесне! 
 
Радуј се, јер ударе муње и грома Ти одстрањујеш од главе наше! 
 
Радуј се, јер Ти спасаваш од најезде туђинаца и тајних убица! 
 
Радуј се, јер миром и љубављу Ти ограђујеш једнокрвну браћу од 
домаће борбе и непријатељства! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 10. 
 
 
Желећи да спасе род људски од преваре вражије, човекољубац Господ 
дарова нама земнима Тебе, Матер Своју, за помоћ, заклон и заштиту, да 
будеш утеха ожалошћенима, радост тужнима, одбрана злостављанима и 
да подигнеш из дубине греха све који певају: Алилуја! 
 
 
Икос 10. 
 
 
”Царе Небесни”, говораше у молитви Свебеспрекорна Царица стојећи у 
ваздуху са анђелима, ”прими свакога човека који се моли Теби и призива 
у помоћ Име моје, да не отиде од иконе моје празан и неуслишен.” 
Чувши ову свеблагу молитву, сабор Светих благодарно усклику: 



 

 
Радуј се, јер чисте рукама и срцем земљоделце крунишеш 
благословеним плодовима! 
 
Радуј се, Помоћи и праведна Наградо свима који поштено раде! 
 
Радуј се, јер Ти пред целим светом изобличаваш клетвопреступнике и 
оне који неправедно стичу! 
 
Радуј се, изненадна Помоћи онима што су у опасностима на путу, на суву 
и на води! 
 
Радуј се, јер бездетне родитеље веселиш плодовима вере и духа! 
 
Радуј се, невидљива Одгајитељко безматерних сирочића! 
 
Радуј се, снажна Заступнице заробљеника и изгнаника! 
 
Радуј се, неуморна Старатељко о онима што су у узама и тамницама! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 11. 
 
 
Слушајући умилно појање и осећајући Твоју топлу молитву за нас, ми Те 
молимо, Дјево Богородице, не презри глас слугу Твојих, јер к Теби 
прибегавамо у напастима и невољама, и пред Тобом сузе проливамо у 
нашим бедама вапијући: Алилуја! 
 
 
Икос 11. 
 
 
Видевши Те где у молитви у ваздуху гориш као јарка свећа, Влахернска 
црква са мноштвом људи што беху у њој сложно клицаше: ”Откуда мени 



 

ово, да дође Мати Господа мога к мени?” А свети Андреј са Епифанијем 
топло се мољаху Теби, кличући: 
 
Радуј се, племенита Дародавко свих духовних и телесних дарова! 
 
Радуј се, верна Заступнице грешника који почињу да се кају! 
 
Радуј се, свагдашња Помоћнице онима који се боре са страстима и 
вражјим нападима! 
 
Радуј се, невидљиво Укроћење сурових и зверских господара! 
 
Радуј се, тајни Покоју и Одморе кротких и паћеничких слугу! 
 
Радуј се, свежељена Усавршитељко добрих бракова! 
 
Радуј се, брза и безболна Породитељко матера - породиља! 
 
Радуј се, једина Помоћнице свима нама на самртном часу! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 12. 
 
 
Измоли нам божанску благодат у Сина Твог и Бога; пружи нам руку 
помоћи; одагнај од нас сваког непријатеља и противника; и умири живот 
наш, да не погинемо љуто без покајања, већ нас прими под вечно 
окриље, Покровитељко наша, да радосни кличемо Теби: Алилуја! 
 
 
Икос 12. 
 
 
Славећи песмама Твој моћни покров, ми Те сви величамо као нашу 
сигурну Заступницу и клањамо се Теби Која се молиш за нас, јер 



 

верујемо и надамо се да ћеш измолити у Сина Свог Бога вечна и 
временска блага свима који с љубављу кличу Теби овако: 
 
Радуј се, јака Заступнице целе васељене! 
 
Радуј се, свих стихија земаљских и небеских Освећење! 
 
Радуј се, Благослове свих годишњих времена! 
 
Радуј се, Уништење свих напада и искушења што долазе од света, тела и 
ђавола! 
 
Радуј се, неочекивано Измирење оних што су се љуто завадили! 
 
Радуј се, недокучљиво Поправљење нераскајних грешника! 
 
Радуј се, јер не одбацујеш одбачене и презрене од свију! 
 
Радуј се, јер Ти и највеће очајнике извлачиш из провалије погибли! 
 
Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим 
омофором! 
 
 
Кондак 13. 
 
 
О, Свехвална Мати, Пречиста Госпођо, Дјево Богородице! К Теби 
подижем душевне и телесне очи, к Теби пружам раслабљене руке и из 
дубне срца вапијем: Погледај на веру и смиреност душе моје, закрили 
ме свемоћним омофором Својим да се избавим од свих беда и напасти и 
на самртном часу мом, о Свеблага, буди уз мене, избави ме мука, 
спремљених ми због грехова мојих, да бих увек, клањајући се Теби, 
клицао: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
 



 

 
МОЛИТВА ПРВА Пресветој Богородици 
 
 
 
О, Пресвета Дјево, Мати Господа вишњих Сила, Царице неба и земље, 
свемоћна Заступнице града и земље наше! Прими ово похвално и 
благодарно појање од нас недостојних слугу Твојих и молитве наше 
узеси ка престолу Бога Сина Твога да милостив буде нама грешнима и да 
благодат Своју распростре на оне што поштују свечасно Име Твоје и 
клањају се са вером и љубављу чудотворној икони Твојој. Јер ми нисмо 
достојни да се Он смилује на нас, ако Га Ти, Владичице, не умилостивиш 
за нас, пошто Ти све можеш код Њега. Зато прибегавамо Теби као 
сигурној и брзој Заступници нашој: услиши нас који се молимо Теби; 
заклони нас свемоћним покровом Својим и измоли у Бога, Сина Свога, 
пастирима нашим ревност и бригу за душе наше, градоначелницима – 
мудрост и силу, судијама – правду и непристрасност, наставницима – 
разум и смиреноумље, супрузима – љубав и слогу, деци – послушност, 
злостављанима – стрпљење, увредиоцима – страх Божији, тужнима – 
благодушност, радоснима – уздржљивост, а свима нама дух знања и 
побожности, дух милосрђа и кротости, дух чистоте и правде. 
 
О, Пресвета Госпођо, смилуј се на немоћне људе своје: расејане сабери, 
заблуделе на прави пут изведи, старост подржи, младеж оцеломудри, 
децу васпитај и погледај на све нас погледом милостивог заступништва 
Твог, подигни нас из дубине греховне и просвети очи срца нашег да 
гледају на спасење; милостива нам буди овде и тамо: у крају где ћемо се 
налазити после пресељења са земље и на Страшном Суду Сина Твог, а 
оце и браћу нашу што су се у вери и покајању преставили из живота овог, 
уврсти у вечном животу са анђелима и са свима светима. Јер Ти си, 
Госпођо, слава небеских и земаљских бића, Ти си по Богу нада и 
заступница свију нас који Ти са вером прибегавамо. Теби се дакле 
молимо и Теби, као свемоћној Помоћници, предајемо сами себе, и један 
другог, и сав живот свој, сада и увек и кроза све векове.Амин! 
 
 
 
 



 

МОЛИТВА ДРУГА Пресветој Богородици у невољи и потиштености 
 
 
 
Преблага Царице моја, Пресвета Надо моја, Уточиште сиротанима и 
Заступнице путницима, Помоћи онима који су у беди, Заклоне 
потиштенима, видиш моју невољу, видиш моју муку: са свих страна сам 
опкољен искушењем, а нема никога да ме одбрани. Зато ми Ти сама 
помози као немоћном, збрини ме као странца, упути ме као заблуделог, 
излечи ме и спаси као безнадежног. Немам друге помоћи, ни 
заступништва, ни утехе осим Тебе, о Мајко свих невољних и 
оптерећених! Стога погледај на мене грешног и потиштеног и закрили ме 
пресветлим омофором Својим да се избавим од зала која су ме опколила 
и ја ћу вавек славити преславно Име Твоје. Амин! 
 
 
 
прославља се 01. (14.) октобра 



 

 

АКАТИСТ УСПЕНИЈУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 
 
 

 
 
 
Кондак 1.  
 



 

Ми слуге Твоје, Богородице, поводом Твога свечесног Успенија, 
када Ти узлазиш од земље к небесима, приносимо Теби, из свих 
нараштаја изабраној Божјој Матери и Царици, побожне песме. А 
Ти, пошто си Победитељка смрти, ослободи нас од сваке 
смртоносне опасности, да бисмо Ти клицали:  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Икос 1.  
 
Анђео Михаил би послан да извести Богородицу о Њеном узласку 
ка Надсвету, и стојећи и сав блистајући, унапред Јој јављаше да ће 
к Њој доћи Њен Син и Бог, и клицаше Јој ово:  
 
Радуј се, свеобрадована Мати Царева!  
 
Радуј се, Небеска Царице, Мати Бога и Господа Неба и земље!  
 
Радуј се, одликована свевеличанственим доласком к Теби Сина 
Твог и Бога!  
 
Радуј се, узвеличана извешћем о одласку Твом к Сину Твоме!  
 
Радуј се, од свих нараштаја Богом изабрана!  
 
Радуј се, свето Сместилиште Бога Слова!  
 
Радуј се, Испуњење пророчког претсказања!  
 
Радуј се, свечесни Венче Апостола!  
 
Радуј се, Украсе и Моћи царева!  
 
Радуј се, Красото светитеља и Доброто свештеника!  
 
Радуј се, богомудрих монаха узвођење ка Царству Небеском!  
 



 

Радуј се, јер Ти отвараш врата раја роду православном који Те увек 
слави!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Kондак 2.  
 
Видећи лик Апостола, свемоћном речју на облацима са крајева 
земље пренесене за свечасно Успеније Твоје, Свебеспрекорна, 
свештеноначалници: небески тајник Дионисије, дивни Јеротеј и 
Тимотеј, са богодоличном чашћу свештенства, појаху Богу: 
Алилуја!  
 
Икос 2.  
 
Сва разумна створења, најстарија Вођства анђелска, дођоше са 
својим Царем, Који у Своје животворне руке прими душу Своје 
Матере; а пламени вером Петар, са сузама много говораше о Њој, 
кличући:  
 
Радуј се, Мати Творца света, јер узлазиш ка Надсвету!  
 
Радуј се, пространија од неба, јер се узимаш ка Наднебесју!  
 
Радуј се, јер си узлажењем Својим осветила стихије света!  
 
Радуј се, јер си Небеска бића обрадовала преласком Својим!  
 
Радуј се, Примљена у прекрасни Јерусалим небески!  
 
Радуј се, јер си у нерукотворене храмове сверадосно ушла!  
 
Радуј се, Херувима и Серафима Царице!  
 
Радуј се, Архангела и Ангела Господарице!  
 
Радуј се, Прибежиште вернима и Избављење!  



 

 
Радуј се, наслеђу Твом Помоћи и Заштито!  
 
Радуј се, Посреднице пред Богом за цео православни свет!  
 
Радуј се, свеблага Дародавко сваковрсних блага!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 3.  
 
Сила Вишњега узе Тому из Индије, који се по некој намери Божјој 
не беше десио при свечесном успенију Богоматере, и пренесе га на 
Њен живоносни гроб; и он, нагнувши се да види Покојницу, схвати 
да се Она телом вазнела на Небеса и поверовавши ускликну: 
Алилуја!  
 
Икос 3.  
 
Увиђајући да се по Божјем промислу не беше обрео са осталима на 
пратњи Мајке Божје, ученик, обрадован због Њеног бесмртног 
успења, клицаше к Њој:  
 
Радуј се, јер Те са земље прими Син Твој!  
 
Радуј се, јер си вазнета на Небеса да се славом Његовом 
наслађујеш!  
 
Радуј се, од свих Вођстава анђелских праћена на небо!  
 
Радуј се, од Херувима узношена на Небеса и у Наднебесје!  
 
Радуј се, на вратима Неба величанствено песмама дочекана од 
вишњих Сила!  
 
Радуј се, окружена и слављена од свих небеских Житеља!  
 



 

Радуј се, земаљско Небо, уздигнуто ка вишњем насељу!  
 
Радуј се, Престоле Господњи, узнесен са земље у Царство 
Небеско!  
 
Радуј се, Помоћи наша и моћна Заштито!  
 
Радуј се, Посреднице у спасењу грешницима!  
 
Радуј се, Царице хришћана православних и по Богу Надо на 
Царство Небеско!  
 
Радуј се, Мајко Живота и по Господу Уздање наше на живот 
вечни!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 4.  
 
Имајући у срцу буру неверујућих мисли и посматрајући како 
богоносни Апостоли свечасно носе ка гробу пречасно тело 
Богомајке, јеврејин Атоније полете да га претури, али одједном 
ослепе и његове одсечене руке висаху прилепљене на ковчегу, и он 
са вером исповеди Мајку Божију, узвикујући Богу: Алилуја!  
 
Икос 4.  
 
Ученици и очевидци Христови, чувши где Анђели певају 
наднебесне песме на погребу богопримљеног тела Мајке Божје, и 
желећи Јој одати богоугодну почаст, похиташе сложно певати, 
говорећи:  
 
Радуј се, јер си примила благовест о Своме преласку у вишње 
Царство!  
 
Радуј се, јер си од благовесника архангела Гаврила примила 
победни знак радоснога Раја!  



 

 
Радуј се, јер си обасјала свечесно мноштво Херувима!  
 
Радуј се, јер си обрадовала свеславно биће Серафима!  
 
Радуј се, од Патријараха прасликована!  
 
Радуј се, од Пророка претсказана!  
 
Радуј се, јер си злу дрскост јеврејина брзо казнила!  
 
Радуј се, јер си њему истоме исцељење подарила!  
 
Радуј се, јер си неверје Атонијево у веру обратила!  
 
Радуј се, јер си његово исповедање вере примила!  
 
Радуј се, јер узводиш ка Небу оне који имају љубав и веру према 
Теби!  
 
Радуј се, јер спасаваш оне који са вером призивају Име Твоје!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш! 
 
Кондак 5.  
 
Богом вођене звезде, Апостоли свети, расејани по свету ради 
Еванђеља, бише узети на облацима и по ваздуху донесени на 
погреб Мајке Господње, Коју појањем и песмама испраћаху 
кличући са Бестелесним Силама: Алилуја!  
 
Икос 5.  
 
Видевши свога Владику како на руке прима душу Своје Матере и 
познавши да је то Господ, боговидци похиташе да Је песмама 
благоречиво узвеличају:  
 



 

Радуј се, Царице, Која си носила Цара свих!  
 
Радуј се, јер си и Сама ношена на Синовљевим рукама!  
 
Радуј се, царски Сасуде у Христовој десници!  
 
Радуј се, голубичина Гранчице у Нојевим рукама!  
 
Радуј се, Жезле Ааронов процветао чистотом!  
 
Радуј се, Крине неувенљиви процветао бесмртношћу!  
 
Радуј се, Богом надахнута Харфо богооца Давида!  
 
Радуј се, Испуњење његовог пророчанства, васкрсла Славо, 
слављена псалтиром и гуслама!  
 
Радуј се, оживотворени Ковчеже светиње Господње!  
 
Радуј се, Животе наш васкрсли у покоју Господњем!  
 
Радуј се, Скинијо заклоњена од Херувима!  
 
Радуј се, Светињо над светињама, слављена од Серафима!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 6.  
 
Када проповедници, богоносни Апостоли, по одласку Богомајке у 
Наднебесје, беху заједно за трпезом и узношаху хлебну жртву у 
Име Господње, одједном угледаше Царицу Богородицу, Која дође 
с неба са светлосним анђелима, и чувши Је како им даје мир од 
Сина и Бога, ускликнуше: Алилуја!  
 
Икос 6.  
 



 

Из Твоје пречисте утробе засија нам Сунце Правде - Христос, Који 
добром вољом и благоразумношћу проповеди просвети свет преко 
Апостола, и Тебе Богомајку прослави из нараштаја у нараштај; 
стога Те и сви ми славимо, кличући:  
 
Радуј се, увек слављена од свих нараштаја кроз векове!  
 
Радуј се, милостива и сажаљива према људима!  
 
Радуј се, јер си ученицима обећање испунила!  
 
Радуј се, јер си им Својом посетом подарила мир од Сина Твог и 
Бога!  
 
Радуј се, свежељено и слатко Созерцање светих!  
 
Радуј се, највећа Радости светих девојака и преподобних матера!  
 
Радуј се, јер обилазиш рајско насеље праведних!  
 
Радуј се, јер посећујеш све који се налазе у слави небеској!  
 
Радуј се, Почетку спасења људског!  
 
Радуј се, Испуњење свих добрих жеља!  
 
Радуј се, Богородице, Царице по Богу Цару царујућих!  
 
Радуј се, Господарице и Владарко по Господу Владици нашем, 
Који влада свима!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 7.  
 
Богородице, Ти увек спасаваш све који са вером долазе у Твој 
свети храм и ослобађаш од сваке напасти и беде оне који Те славе. 



 

Тако и православном народу нашем, који Те увек велича, даруј 
победу над противницима и испуни молбе наше које су нам на 
спасење, нама, који Ти се молимо за све и певамо Богу: Алилуја!  
 
Икос 7.  
 
Господ - Творац свију, Који нам се Тобом јави, Богородице, показа 
нам нову твар, а Ти, усрдно посредујујући пред Њим за нас, који 
часно поштујемо преславно Успеније Твоје, прими оне који Ти 
овако певају:  
 
Радуј се, Мати Бога, између земних изабрана!  
 
Радуј се, јер си узвишенија од земаљског и небеског!  
 
Радуј се, јер си горе превазишла Херувиме и Серафиме!  
 
Радуј се, јер си доле облаком сабрала ученике на погреб Свој!  
 
Радуј се, јер си по погребу Свом, силом Божјом учврстила Тому!  
 
Радуј се, јер си преко њега доказала Своје телесно пресељење на 
Небо!  
 
Радуј се, украшена красотом свих добродетељи!  
 
Радуј се, јер си се придружила Дивнијем од свих синова људских - 
Сину Твоме!  
 
Радуј се, јер си као палма процветала васкрслим телом!  
 
Радуј се, јер си се умножила као кедар на небеском Ливану!  
 
Радуј се, Дрво Живота, засађено усред Раја превишњега!  
 
Радуј се, Лађо мислена, уздигнута на Небо изпад потопа смрти!  
 



 

Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 8.  
 
Изабрана Владичице, знајући да си као сунце, на необичан начин, 
дирљиво ношена рукама Сина Свог и Бога, узишла у превишње 
наднебесне незамисливе красоте и неисказане лепоте, и да си се 
сверадосно поклонила Његовој животворној десници, ми због тога 
увек кличемо: Алилуја!  
 
Икос 8.  
 
Богомати, на Небеса си узета и сва будући горе, а не остављајући 
земно, ношена рукама Сина, уђе у вечност, у онај свесветли и 
прекрасни град - Јерусалим вишњи, окружена Херувимима и свима 
Небеским Силама, где чује да ово појање:  
 
Радуј се, јер се Твоја пресвета душа настањује у вишњем 
свесветлом Сиону!  
 
Радуј се, јер се тамо и нетљено тело Твоје заједно са душом Твојом 
прославља!  
 
Радуј се, јер си ушла у престони град самога Сведржитеља!  
 
Радуј се, јер си вазнета у прекрасни Рај Вишњег Насадитеља!  
 
Радуј се, јер си пренесена у град озидан од свеблиставог драгог 
камења!  
 
Радуј се, јер си уведена у обиталиште, окружено војском 
Превишњих Сила!  
 
Радуј се, јер си узнета изнад Небеса у благољепије Божје!  
 
Радуј се, јер си поштована више од свих Невештаствених Умова!  
 



 

Радуј се, јер молитве верних приносиш Сину Свом и Богу!  
 
Радуј се, јер се и Сама непрестано молиш за све код Престола Сина 
Твог и Бога!  
 
Радуј се, јер спасаваш свет посредујући пред Богом!  
 
Радуј се, Заступнице, од Бога дарована роду православном!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 9.  
 
Сви Те анђели величају, Богородице, а нараштаји људски сви Те 
славимо као Мајку Божију и поштујемо Твоје свечасно Успеније, 
Царице, јер се Тебе ради земни уједињују са небеснима, сложно 
певајући Богу: Алилуја!  
 
Икос 9.  
 
Сада видимо, Богородице, да се на Теби испуњавају красноречија 
богообјављених пророчких казивања, јер си нам заиста Бога 
родила телом. Стога верујући тајанству речи Божје, кличемо:  
 
Радуј се, савршена Осново испуњења Закона и Пророка!  
 
Радуј се, Звездо Јаковљева, Валаамом пророкована!  
 
Радуј се, Одре Цара Великога о коме говори Соломон!  
 
Радуј се, Руно орошено Исусом, у праслици предсказано 
Гедеоном!  
 
Радуј се, Купино неопаљива, унапред виђена Законодавцем!  
 
Радуј се, Горо света, сачувана од жеље за мужем!  
 



 

Радуј се, Лествице небеска, Коју Јаков унапред виде!  
 
Радуј се, Врата непроходна, која Језекиљ предвиде!  
 
Радуј се, Сунце насеља Христова, псалмопевцем унапред 
објављено!  
 
Радуј се, Тајно, коју су пророци на разне начине претсказали!  
 
Радуј се, Испуњење пророчких речи свих који су прорицали о 
Теби!  
 
Радуј се, јер си извршила сва промишљања Вишњега за спасење 
света!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 10.  
 
Господ свију, желећи да спасе свет, изабра Тебе од рода земног 
Себи за Мајку, и нас ради поставши човек, узиђе откуда сиђе, к 
Небу са земље, и са Собом узведе Тебе да живиш у вечној слави и 
царујеш са Њим у Царству коме нема краја. Стога као Бог слуша 
од свију: Алилуја!  
 
Икос 10.  
 
Бедем си вернима, Богородице Дјево, и заштита свима који Ти 
прибегавају, јер Творац Неба и земље, родивши се од Тебе телом, 
Пречиста, пресели Те и духом и телом у Небо ради 
најнепосреднијег посредовања за све, које научи да кличу:  
 
Радуј се, Граде Цара Великога на врху небеске Горе!  
 
Радуј се, Тврђаво и Заклоне, Која се не скриваш од наших 
прибегавања!  
 



 

Радуј се, јер помажеш верним царевима против непријатеља!  
 
Радуј се, јер побеђујеш агарјанске (беубожничке) најезде!  
 
Радуј се, непоколебљиво Очување благочестиве вере!  
 
Радуј се, јеретичких војски Уништење!  
 
Радуј се, јер си радост и умирење свету!  
 
Радуј се, јер си сатрла погубни ад!  
 
Радуј се, дивно Крунисање оних који целомудријем војују на тело!  
 
Радуј се, мученичких подвига свечесно Прослављење!  
 
Радуј се, Посреднице преподобнима за блажено упокојење од 
трудова!  
 
Радуј се, Дародавко вечне радости монасима који добродушно 
невољују!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 11.  
 
Никакво појање богонадахнутих песама од нас није довољно за 
похвалу свечесног Успенија Твог, свеславна Владичице, Царице, 
Богородице, али Ти ипак усрдно, као Мајци Цара свих, приносимо 
наше смирено мољење, певајући са Небеским Чиновима Богу, Који 
Те једини достојно прославља: Алилуја!  
 
Икос 11.  
 
Светлоносна свећо Истините Светлости, јавивши се нама на 
земљи, просвећујеш душе и упућујеш ка божанском разуму оне 
што поштују свечасно Твоје представљење, да Ти певамо ово:  



 

 
Радуј се, неугасива Свећо Огња невештаственог!  
 
Радуј се, незалазна Зоро вечне Светлости!  
 
Радуј се, Месече, обасјаван Сунцем Правде!  
 
Радуј се, Светлости, Која у тами светлиш!  
 
Радуј се, Буктињо на превишњем свећњаку постављена!  
 
Радуј се, Изворе живота, изведен из гроба на светлост!  
 
Радуј се, Мати Умне Светлости, Која просвећује душе побожних!  
 
Радуј се, Мати Бога свих, Који теши душе потиштених!  
 
Радуј се, јер Ти дарујеш непостидан завршетак живота онима који 
се у Тебе надају!  
 
Радуј се, јер Ти слугама Божјим и Својим спремаш да на Суду 
Сина Твог стану с десне стране Њему!  
 
Радуј се, Свеблажена, јер смо Тобом блажени и ми који Те имамо 
за Помоћницу!  
 
Радуј се, Преблагословена из нараштаја у нараштај, јер је Господ с 
Тобом и преко Тебе с нама!  
 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 12.  
 
Умови Небески видевши благодат високопрестолне славе, 
даровану на Небесима Богомајци, указаним Јој поштовањем да 
седне са десне стране Сина Њеног и Бога, подигоше је Престоли и 
Силе, окружише Начала и Власти, припадоше к Њој страшни 



 

Херувими, Серафими и Господства, и са Архангелима и Ангелима 
ускликнуше: Алилуја!  
 
Икос 12.  
 
Појући свечасно Успеније Твоје, славимо сви Твој узлазак у 
Наднебесје, Царице Богомати; а Ти освети, прослави и спаси све 
који Ти са љубављу певају:  
 
Радуј се, јер си пречистим стопама ногу Својих очистила земљу!  
 
Радуј се, јер си усхођењем Својим на Небо осветила ваздух!  
 
Радуј се, јер си ступила на небески свод!  
 
Радуј се, јер гледаш све неисказане лепоте!  
 
Радуј се, јер седиш у слави крај престола Сина Твог и Бога!  
 
Радуј се, јер вечно царујеш преко Сина и Бога!  
 
Радуј се, у десници Господњој Красото, Која украшаваш сва 
Небеска бића што Те славе!  
 
Радуј се, јер си надом у Тебе обрадовала све на земљи!  
 
Радуј се, обучена у Сунце , јер благодаћу и славом сијаш целој 
васељени!  
 
Радуј се, јер си обећала чувати и спасавати све у поднебесју, који 
Те призивају!  
 
Радуј се, јер Те нараштаји православних хришћана поштују као 
Мајку Божју и Богородицом називају!  
 
Радуј се, јер Тебе, од истока сунца до запада, сви православни 
славе!  



 

 
Радуј се, Обрадована, Ти нас у успенију Свом не остављаш!  
 
Кондак 13.  
 
О, Свехвална Мати Бесмртнога Цара Неба и земље, Христа Бога 
нашег, Која и после смрти живиш, примивши од нас ове приносе 
наше због свечасног Успенија Свог, избави нас у овом животу и у 
смртном часу од сваке напасти, невоље и муке, и удостоји, Царице 
Небеског Царства, нас који због Тебе кличемо: Алилуја!  
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.)  
 
МОЛИТВА Пресветој Богородици  
 
Царице моја Предобра, Надо моја Богородице, Прибежиште 
сиротих, Заштитнице страних и невољних, Покровитељко 
увређених – видиш моју беду, видиш моју муку, помози ми као 
нејаком, нахрани ме као странца: грех мој знаш, опрости га по 
вољи Твојој, јер немам друге помоћи осим Тебе, ни друге 
Заштитнице, ни боље Утешитељке осим Тебе, о Богомати, да ме 
сачуваш и заштитиш у све векове. Амин. 



 

 

АКАТИСТ РОЖДЕРСТВУ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

 

Кондак 1.  
 
Изабраној од људског рода и рођеној од нероткиње, Пречистој 
Дјеви Марији, саставимо похвалу, јер Њеним рођењем, започе се 
дело нашег спасења и долазак Избавитеља објави се. Зато јој 
радосно ускликнимо: 
 
Радуј се, Пречиста Дјево Мајко Спаситеља света, од почетка века 



 

унапред изабрана! 
 
Икос 1.  
 
Анђео небески, који стоји пред Богом, би послан праведницима 
Јоакиму и Ани, да им објави велику радост, да ће по својој 
неплодности родити Кћер Преблагословену, из Које ће произићи 
радост целом свету. Зато и ми, као учесници ове радости, похвалне 
песме Дјеви запевајмо: 
 
Радуј се, Која си на предвечном савету Свете Тројице, за Матер 
Сина Божијега унапред изабрана! 
 
Радуј се, Коју су древни праоци и патријарси, на много начина у 
сликама и символима наговестили! 
 
Радуј се, Коју су верне слуге Божије, више од пет хиљада година 
од створења света, као Матер Избавитеља очекивали! 
 
Радуј се, Која си лествицом што Јаков виде, силазак Божији ка 
људима, унапред наговестила! 
 
Радуј се, Која си као неопалима купина, што Мојсеј виде у 
пустињи Сионској, унапред насликана! 
 
Радуј се, Која си унапрет оцртана у Црвеном мору, које сув пут 
пружи Израиљцима, а фараона потопи! 
 
Радуј се, Која нам помажеш да се у књигу вечног живота упишемо! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 2. 
 
Праведни Јоаким и Ана, видећи Анђела који им се јавио и објавио 
рођење Твоје, Пречиста Дјево, захвалише Богу Који је погледао на 



 

њих и скинуо срамоту неплодства њиховог, и свим срцем топло 
кликнуше: Алилуја! 
 
Икос 2.  
 
Разум божанске уредбе и силаска Свога на земљу, Свеблаги 
Господ, почео је да испуњава послањем Анђела Свога да јави 
Јоакиму и Ани о рођењу Твоме, Пресвета Дјево, зато Ти захвално 
певамо: 
 
Радуј се, божанског разума Пројављење! 
 
Радуј се, чудног плана Његовог Испуњење! 
 
Радуј се, Која си од искона предодређена да послужиш оваплоћењу 
Сина Божија! 
 
Радуј се, Која си између свих поколења, за жилиште Цара свих, 
унапред изабрана! 
 
Радуј се, Која си још у рају, пресудом варалици змији, о стављању 
непријатељства између ње и жене и семена њеног, унапред 
показала! 
 
Радуј се, Која си по испуњењу времена, од нероткиње по вољи 
Божијој, славно произишла! 
 
Радуј се, Која си род људски, својим рођењем обрадовала! 
 
Радуј се, Која си тугу оних што су чекали утеху Израиљеву у 
радост претворила! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 3.  
 



 

Сила Највишега разреши неплодство остареле праведне Ане, јер те 
заче Пречиста, и чекајући рођење Твоје, радосно певаше Богу 
Израиљевом радосну песму: Алилуја! 
 
Икос 3.  
 
Имајући да без мужа родиш Спаситеља душа и тела наших, Ти 
сама као чудо, пред великим и несхватљивим чудом, од неплодних 
родитеља славно се роди, Пресвета Дјево, зато Ти певамо: 
 
Радуј се, Која си још из корена Јесејева и Давидова произашла! 
 
Радуј се, Која си од неплодне утробе праведне Ане чудесно 
произашла! 
 
Радуј се, Која си пророштвом Исаије у давна времена као Дјева 
Матер објављена! 
 
Радуј се, Која си по обећању Анђела рођена! 
 
Радуј се, Коју су шатор састанка и ковчег завета праобразовали! 
 
Радуј се, Коју је процветали штап Аронов символично прорекао! 
 
Радуј се, Која си пре рођења за матер Бога Речи припремљена и 
освећена! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 4.  
 
Праведни родитељи Твоји, избавивши се из буре људских поруга 
због свога неплодства, зачећем Твојим, Пресвета Дјево, радоваху 
се и у част рођења Твога, велику гозбу приредише сродницима и 
познаницима, и ови радујући се са свима певаху Богу, за даровану 
милост захвалну песму: Алилуја! 



 

 
Икос 4. 
 
Околни суседи чувши да је Кћи Јоакима и Ане добила име Марија, 
што ће рећи Госпођа, предвидеше унапред, Пречиста, да ћеш бити 
велика и славна, не само међу људима ,него и пред Богом. А ми 
знајући добро овај догађај величамо Те овако: 
 
Радуј се, Пресвета Дјево, Која си још пре рођења име од Анђела 
добила! 
 
Радуј се, Која си се именом овим удостојила да будеш Госпођом 
све твари! 
 
Радуј се, што праведни родитељи Твоји, одајући Богу захвалност 
због рођења Твога, велике дарове на жртву му принесоше! 
 
Радуј се, што сродницима и познаницима, а са њима и убогима, 
вечеру љубави приредише! 
 
Радуј се, што си од свештеника позваних у дом родитеља Твојих на 
гозбу, била благословена! 
 
Радуј се, Која си од свих на весеље оносабраних, била хваљена и 
прослављена! 
 
Радуј се, Која си више сваке части и похвале! 
 
Радуј се, Која си се удостојила да будеш Мати Бога Речи! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 5. 
 
Боготочна звезда, која објављује долазак Сунца правде, Христа, 
Бога нашега, јави се у рођењу Твоме Пресвета Дјево, зато народ 



 

Божији, који је вером очекивао долазак Избавитеља, видећи Те 
чудно од неплодне рођену, тајанствено се обрадова и запева: 
Алилуја! 
 
Икос 5.  
 
Праведни Јоаким и Ана, видећи рођену од њих, Богоотроковицу 
Марију, о Којој Анђео Божији нека чудна и красна пророчанства 
изрече, послужише јој као Божијем ћивоту, васпитавајући и 
чувајући је као зеницу ока, зато и ми хвалећи богооц,е који су се 
удостојили да буду родитељи такве Кћери, Дјеве Марије, радосно 
запевајмо: 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, јер по рођењу Твоме родитељи Твоји 
веома се радоваху! 
 
Радуј се, јер се при Твојој појави на свет Анђели и људи заједно 
радоваху! 
 
Радуј се, јер сви пророци о Теби на разне начине пророковаху! 
 
Радуј се, јер један од њих Те назва вратима затвореним, а други 
гором осењеном! 
 
Радуј се, јер све преславно одавно тајанствено о Теби беше 
проречено! 
 
Радуј се, јер Те градом и насељем Божијим уста псалмопевца 
назваше! 
 
Радуј се, седмоосвећени светилниче пуна седам дарова Духа 
Светога унапред објављена! 
 
Радуј се, позлаћена Трпезо с хлебовима предложена, јер си била 
предизабрана да родиш Хлеб живота – Христа! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 



 

унапред изабрана! 
 
Кондак 6.  
 
Испуњавајући проповеди и речи богоносних проповедника 
благовољењем Творца твари, јавила си се на земљи Пресвета 
Дјево, природе наше Цвете, Адаму и Еви Дозивање на првобитну 
доброту извођење. Зато сви верни, који смо у рођењу своме радост 
нашли, духовно се веселимо певајући чудноме савету свом Богу 
нашем: Алилуја! 
 
Икос 6. 
 
У рођењу Твоме, Пречиста, засија Зора спасења нашег, на 
испуњење Божијег плана, јер од свих поколења, Ти једина јавила 
си се достојна да позајмиш тело Творцу Твоме, Који је дошао да 
спасе род наш од древне праотачке клетве. Тога ради овако Ти 
кличемо: 
 
Радуј се, Адама и Еве Позивање! 
 
Радуј се, древне клетве Разрушење! 
 
Радуј се, Крају старога закона и нове благодати Начало! 
 
Радуј се, Тајнице божанског промисла, Која нас на добра дела увек 
упућујеш! 
 
Радуј се, Која си се у свима поколењима једина нашла да будеш 
Мајка Бога Речи! 
 
Радуј се, Која си нама, новим у Христу људима, духовна Мати 
јавила се! 
 
Радуј се, Која нас Својим материнским старањем, никада не 
остављаш! 
 



 

Радуј се, Која нас, као синове и кћери, Сину Твоме достојне и миле 
припремаш! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 7.  
 
Желећи завете своје Господу испунити, родитељи Твоји, Пресвета 
Дјево, трилетну девојчицу, приведоше Те у храм Господњи са 
славом и радошћу великом. А првосвештеник Захарија озарен 
Духом Светим, уведе Те у Светињу над светињама, која је била 
само праслика Твоје светиње, јер си Ти сместила у Себе не ћивот 
завета, него светијега од свих, Сина Божијега, Који је у Твојој 
девојачкој утроби тело примио, а Коме си Ти са девојачким 
хоровима вазда певала: Алилуја! 
 
Икос 7.  
 
Ново преславно промишљање Божије би о Теби, Дјево Марије, јер 
живећи у храму Божијем храну из руку Анђела примила си, 
Пресвета. Зато Те молимо, насити нас благодатном храном да 
духовно узрастемо у човека савршена и Теби Свецарици хвалу 
узносимо: 
 
Радуј се, врлинама преукрашена Отроковице, удостојена да у 
храму Божијем живиш и са анђелима разговараш! 
 
Радуј се, Која си храну од Бога, послану ти из руку Анђела, у 
Светињи над светињама примала! 
 
Радуј се, Која си небеским хлебом у храму чудесно одгајена! 
 
Радуј се, Која си за велику тајну оваплоћења Сина Божијега тамо 
припремљена! 
 
Радуј се, јер по заповести Божијој, Анђели на земљи Теби угодно 



 

служише! 
 
Радуј се, јер они сада на небесима, Теби као Царици побожно 
служе! 
 
Радуј се, јер Те и ми недостојним захвалним песмама сад 
величамо! 
 
Радуј се, јер и родитеље Твоје, Богооце, увек величамо и у 
молитвама их призивамо! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 8.  
 
Видевши чудно рођење Пречисте Дјеве, удаљимо се од сујетног 
света, преневши ум на небеса где Богоматер у слави стоји пред 
Сином својим и Богом, заузимајући се пред Њим за све верне који 
Њено преславно рођење са љубављу признају и Богу кличу: 
Алилуја! 
 
Икос 8. 
 
Сва твар у рођењу Твоме, Пречиста, нађе радост која праотачку 
тугу потире, јер рођеном од Тебе Христом Богом, пале у грех 
непослушности природа наша, од пада устаде и Творцу опет мила 
постаде; зато Ти умилно кличемо: 
 
Радуј се, светле Радости Предсказање! 
 
Радуј се, Тајне од века сакривене Објављење! 
 
Радуј се, Којом устадосмо од пада! 
 
Радуј се, Којом из ропства ђавољега у слободу деце Божије 
дођосмо! 



 

 
Радуј се, Којом се одбачена природа наша с Богом сједини! 
 
Радуј се, Којом се Јоаким и Ана од срамоте бездетства 
ослободише! 
 
Радуј се, Којом се обиље вечних добара од Господа вернима 
дарује! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 9.  
 
Сви Анђели Божији, који нису знали Мајку Богооваплоћења, 
сакривену од почетка у савету Триипостасног Божанства, а потом 
објављену Дјевом Маријом, веома зачуђени беху, видећи како Кћи 
Јоакима и Ане, необично женској природи, у Светињу над 
светињама уведе се. Зато обузети чуђењем, побожно певаху Богу: 
Алилуја! 
 
Икос 9.  
 
Најстарији беседник, најмудрији међу царевима Израиљевим, 
Соломон, унапред виде рођење Твоје Пречиста, и у песми над 
песмама, са чуђењем певаше: „Ко је ово, што се јави као јутро, 
добра као месец, изабрана као сунце?“ зато Црква славећи Твој 
празник, весело Ти кличе: 
 
Радуј се, сунцу слична Дјево, Која си истинито сунце Христа, 
девичанским ваплоћењем у свет увела и Њиме све просветлила! 
 
Радуј се, светозарни Облаче, Која си у Себе примила Бога 
живећега у светлости неприступној! 
 
Радуј се, Која си у утробу Своју сместила Безграничнога, Који све 
крајеве васељене обухвата! 



 

 
Радуј се, пуни Месече Која светлост божанску непосредно примаш 
и нас њоме озараваш! 
 
Радуј се, најчистије Огледало у коме се многа Божија савршенства 
чудесно и верно оцртавају! 
 
Радуј се, Која савршенством својих врлина и нас на врлине 
покрећеш! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 10.  
 
Желећи да спасе људски род од првобитне клетве, чудан план тајне 
Своје учини Господ, изабра Те Пречиста, од потомства Аврамова и 
Давидова, и изволи да се без семена од Тебе, преко закона 
природе, па и Тебе, произведе од остарелог и неплодног корена 
праведника Јоакима и Ане. Зато празнујући Твоје рођење и 
родитеље Ти захвалним песмама певамо Богу: Алилуја! 
 
Икос 10.  
 
Хотећи да се роди, нашега спасења ради на земљи и с људима да 
поживи, Цар Небески, припреми Тебе за палату Свога ваплоћења, 
даровавши плод неплодној Ани, која се са супругом својим усрдно 
молила за разрешење свога неплодства. Зато Те молимо, Богомати, 
разреши неплодност душа наших да узмогнемо принети Богу плод 
добрих дела врлине, певајући им овако: 
 
Радуј се, пресветли Стане бесеменог Божијег ваплоћења! 
 
Радуј се, жива Палато за стан Цара све твари припремљена! 
 
Радуј се, најсветлији Облаче којим Бог, што седи на престолу 
божанства, к нама сиђе! 



 

 
Радуј се, Посреднице закона и благодати печате старог и новог 
завета! 
 
Радуј се, неувела Лозо, Која си прекрасни цвет Спаситеља света 
произрасла! 
 
Радуј се, мирисна Јабуко, Која си од неплодне произрасла и мила 
Христу јавила се! 
 
Радуј се, и нас певаче угодне престави! 
 
Радуј се, јер и мене, будући бесплодни добрим делима, не лишаваш 
духовне утехе! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 11.  
 
Не одбаци добра, Владарко, оне, који похвалну песму Твоме 
рођењу приносе, него ради оних који су Те родили, буди нам 
наклоњена молећи Сина Твога и Бога нашега, да нам подари 
опроштај грехова и поправку живота, да у сузном покајању вазда 
захвално певамо Му: Алилуја! 
 
Икос 11.  
 
Светла и све васељене божанске светлости свећа, јединица кћи 
Јоакима и Ане, унапред изабрана за Матер јединородног Сина 
Божијег, данас од неплодних преславно произиђе и све просвећује 
Њено рођење, који верно празнују и побожно певају: 
 
Радуј се, светлозарна Свећо, божанским пламеном запаљена! 
 
Радуј се, Која и нас њоме благодатно просвећујеш и загреваш! 
 



 

Радуј се, тајанствена Клешта, Која си божански жар, Христа 
Господа, у утроби и на рукама Својим носила! 
 
Радуј се, Која си и нас удостојила да Га у тајни причешћа 
примимо! 
 
Радуј се, живи и прекрасни Храме Господњи, о Коме пева Давид: 
„Свет је храм Tвој и диван у правди!“ 
 
Радуј се, света Кадилнице, Која не тамјан но по ваздуху разливаш, 
него си Христа, вечни пријатни Мирис у Себи сместила, и сву твар 
Њиме окадила! 
 
Радуј се, Престоле славом преузвишена, живо Станиште великог 
Цара, а нашег Спаситеља и Господа! 
 
Радуј се, Царице неба и земље, Која са Сином својим и Богом, 
вечно царујеш и нас убоге не заборављаш! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 12.  
 
У рођењу Твоме, Пречиста, више се појави благодат, него дело 
природе, јер Господ услишавши молитву бездетних родитеља 
Твојих, дарова им Тебе на утеху, као Авраму и Сари Исака, хотећи 
у исто време, и план Мајке Своје на Теби да изврши и припреми Те 
за Мајку јединородном Сину Своме, обећаном Искупитељу нашем, 
Њему захвално певамо: Алилуја! 
 
Икос 12.  
 
Славећи Твоје, од неплодних рођење, хвалимо Те Пречиста, као 
Тајницу Божијег плана о нашем спасењу, ваплоћењем од Тебе Бога 
Речи, и певамо Ти овако: 
 



 

Радуј се, чиста Нојева Голубице, Која си рођењем Својим 
престанак потопа смрти најавила! 
 
Радуј се, Која си роду људском, који је гинуо у греху, Лозу 
благовести, Христа Спаситеља, родила! 
 
Радуј се, једина блажена међу женама, Која си Својом 
послушношћу Богу, непослушност праотаца (упорним чекањем 
доласка избавитеља) рођењем Својим, у радост претворила! 
 
Радуј се, јер рођење Твоје објави радост свој васељени! 
 
Радуј се, јер се у Твоме рођењу матере радују и неплодне веселе 
(знајући да си и Ти од неплодне произашла)! 
 
Радуј се, јер и све који рођење Твоје верно и побожно славе 
удостојаваш благодатног весеља! 
 
Радуј се, Која много молиш Сина Свога, што је с десне стране Оца 
у слави Његовој, да и нас посади са десне стране Своје! 
 
Радуј се, Пречиста Дјево, Мајко Спаситеља света, од почетка века 
унапред изабрана! 
 
Кондак 13.  
 
О, Свехвална и Пречиста Мати, Дјево, прими ово наше похвално 
певање, у част преславног рођења Твога приношено, и породи у 
нама жељу вечитих добара, а уједно избави нас, Цркву Свету и 
отачаство наше, Гору Атонску, и станишта монашка, од свих 
невоља, зла и напасти, од видљивих и невидљивих непријатеља, и 
будуће избави муке и Небеског Царства нас удостој, да Тебе ради, 
вавек певамо: Алилуја! 
 
(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 
 
 



 

 
МОЛИТВА ПРВА РОЖДЕСТВУ Пресвете Богородице  
 
Прими Многомоћна Пречиста Госпођо, Владарко Богородице, ове 
часне дарове, Теби једино прикладне, од нас недостојних слугу 
Својих, од свих покољења изабрана, и од свих створења небеских 
и земаљских виша. Јер Тебе ради, би Господ сила с нама, и Тобом 
Сина Божијега познасмо, и удостојисмо се, светог Тела Његовог и 
пречисте Крви Његове, зато си слављена од свих нараштаја, 
Богохвална, будући светија од Херувима и часнија од Серафима. И 
сад, Свехвална, Пресвета Богородице, не престај да се молиш за 
нас, недостојне слуге Своје да се избавимо од сваког лукавог 
савета и од сваке невоље, и да се сачувамо од сваког отровног 
напада ђаволског. Све до краја живота нашега, молитвама Својим 
нас неосуђене сачувај, тако да Твојим заступништвом и помоћу 
спасавани, славу, хвалу, захвалност и клањање за све, у Тројици 
јединоме Богу и Творцу свега, узносимо сада и увек и у векове 
векова. Амин 
 
МОЛИТВА ДРУГА РОЖДЕСТВУ Пресвете Богородице  
 
О, Пресвета, Пречиста, Преблагословена Дјево, Владарко 
Богородице, Која си од неплодне рођена, и због чистоте душе и 
тела, удостојила се бити Мајком Сина Божијега, Господа нашега 
Исуса Христа, с Којим на небесима станујеш и имаш велику 
слободу пред Пресветом Тројицом, од Које си увенчана венцем 
вечног царевања, зато сви к Теби смирено прибегавамо и молимо, 
измоли нам од Свемилостивог Господа Бога, опроштај свих наших 
сагрешења, вољних и невољних, страдалном отачаству нашем, 
спасења, мира, тишине и обнову побожности, времена мирна, и 
безметежна, без буна злих, изобиље земаљских плодова, повољан 
ваздух, благовремену и умерену кишу, и све за живот и спасење 
потребно, испроси нам у Христа. Сина Својега Бога нашега. 
Нарочито помози нам да се украсимо добрим обичајима и делима, 
да колико узмогнемо, будемо подражаваоци Твоме светом животу, 
којим си се од детињства украшавала, угађајући Господу, и тога 
ради јавила си се часнија од Херувима и славнија од Серафима. Да, 



 

Пресвета Госпођо, буди нам у свему брза Помоћница, и ка спасењу 
премудра Наставница, да угледајући се на Тебе и Тобом помагани, 
удостојимо се бити наследници Небеског Царства, које нам је 
стекао Син Твој страдањима својим, а обећао онима који 
испуњавају свете заповести Његове. Јер си Ти, Госпођо, једина 
наша Нада и Узданица пред Богом, и Теби сав наш живот 
предајемо, очекујући да због Твога посредништва и заступништва 
не будемо посрамљени у час изласка нашега из овога света, и на 
страшном Суду Сина Твога, Христа Бога нашега, него да се 
удостојимо стајања с десне стране Његове, и да се тамо вечно 
радујемо са свима, који су Му од почетка угодили, и да га без 
престанка славимо, хвалимо и благосиљамо са Оцем и Духом ва 
век века. Амин. 
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У славу Свете Једносушне и Нераздељне Тројице: Оца и Сина и 
Светога Духа, а у славу и част и похвалу Небеској Царици 
Пречистој Дјеви Богородици.  

Под Твоје благоутробије прибегавамо, Богородице Дјево, мољења 
наша не презри у тузи, већ нас од беда избави, једина Чиста, једина 
Благословена.  

Владичице, усне моје отвори и уста ће моја запевати хвалу Теби.  

Владичице моја, похитај да ми помогнеш. Слава Теби, Мајко 
сиротих; умилостиви према нама Сведржитеља Бога.  

Приђите да се поклонимо Царици нашој, Богородици.  

Приђите да се поклонимо Приснодјеви Марији, Царици нашој 
Богородици.  

Приђите да се поклонимо и да припаднемо к самој Господарици 
Приснодјеви Марији, Царици нашој Богородици. 

 

КАТИЗМА 1.  

Псалам 1.  

Благо човеку који љуби име Твоје, Приснодјево Мати Марија, 
благодаћу Твојом душа ће се његова укрепити и, као дрво насађено 
крај извора воде, многе ће плодове правде донети. Благословена си 
Ти међу женама због смирења и вере срца Твога: све жене 
превазилазиш красотом Твојом, изнад анђела и арханђела си 
светошћу, милост и милосрђе Твоје свуда се проповедају: 
благословио је Бог дела руку Твојих.  



 

Псалам 2.  

Госпођо, што се буне људи, што ми досађују? Буром страха и 
ужаса посрами их и обори их: нека нас покрије десница Твоја; 
растерај облаке безакоња наших, узми тешко греховно бреме са 
наших плећа. Приђите к Њој сви уморни и натоварени и даће мир 
душама вашим, приступите к Њој у искушењима вашим и 
осветићете се блистањем славе лика Њеног; благословите је свим 
срцем вашим, пуна је земља милости Њене.  

Псалам 3.  

Господарице, што се умножише видљиви и невидљиви 
непријатељи, који ми досађују? Буром праведног гњева Твога 
развеј их. Помилуј ме, Господарице, и исцели немоћи моје, загреј 
охлађено срце моје, и немој ме предати у руке непријатеља душе 
моје; у дан смрти моје дођи у помоћ души мојој, приведи ме у 
пристаниште спасења. Слава Теби, Заштитнице беспомоћних.  

Песма (уместо славе)  

Тебе Матер Божију хвалимо, Тебе Марију Приснодјеву и 
Богородицу исповедамо, Тебе од Превечнога Оца изабрану сва 
земља велича; Теби сви Анђели и Арханђели, Теби сва Начала 
смирено служе; Теби се све Власти и превишње силе небеске и сва 
Господства повинују; Теби сви Престоли, Теби Херувими и 
Серафими са радошћу предстоје; Теби сви хорови Анђела 
непрестаним гласовима вапију; Пресвета Богородице Марија, 
Приснодјево, пуна су небеса и земља величанствене славе утробе 
Твоје; Тебе преславни лик апостола Матер Творца и Спаситеља 
свога похваљује; Тебе мноштво мученика као Богородицу велича; 
Тебе преславни лик се у векове векова. Исповедника храмом Свете 
Тројице именују; Тебе војска девственика као образ (слику) свога 
девства проповедају; Тебе сви духови светих као преславну 
Царицу небеса прослављају; Тебе у целој васељени света Црква 
верних хришћана као Матер Божију исповеда и као Богом 
изабрану Отроковицу истинитог Цара небеског поштује; Ти си, 



 

Господарице, анђела слава и свих светих похвала; Ти си отворене 
рајске двери; Ти си лествица која води у Царство небеско; Ти си 
прекрасан дворац Цара Славе; Ти си непролазна ризница 
благодати; Ти си недогледна дубина милости; Ти си прибежиште 
грешних; Ти си благословена Мати Спаситеља Христа; Ти си, ради 
ослобођења заробљеног човека, примила Бога у утробу зачевши од 
Духа Светога, и у Теби се сместио Онај који је несместив; Тобом 
би згажен адски непријатељ и отворише се вернима двери Царства 
Небескога; Ти стојиш здесна Богу; Ти Га умољаваш за нас, 
Приснодјево Марија, Њега који ће да суди живима и мртвима; 
желимо да нам Ти увек будеш Заступница код возљубљенога Сина 
Твога и Бога, који нас је искупио часном крвљу Својом, да бисмо 
примили наслеђе Твоје, да бисмо били учесници блаженог наслеђа 
Сина Твога, и напасај нас и чувај нас до века свакога дана. О, 
Премилостива, желимо да Те хвалимо срцем и устима. Сподоби, 
Премилосрдна Мати, да сада и увек будемо сачувани од греха; 
помилуј нас, Заступнице, помилуј нас, нека Твоја милост буде са 
нама, као што се у Тебе уздамо; сачувај нас, Премилосрдна, у 
векове векова. Теби приличи хвала, Теби слава припада, Теби 
приличи опевање сада и увек и у векове векова. Амин.  

Псалам 4.  

Када сам Те призивао, Господарице, с вером и надом, услишила си 
ме, и од духова зла испод неба, који урликају спремајући се да ме 
прождеру, и од грабљивих руку које су биле жељне да ми отму 
душу, Ти си ме сама избавила и милошћу си ме својом заштитила 
јер си преблага у милости Твојој ка онима који свето име Твоје 
призивају; благословена буди, Господарице, међу свим женама у 
векове, и владавина Твоја узвиси.  

Псалам 5.  

Речи моје прими, Господарице, и не одврати материнско лице 
Твоје од мене, претвори плач мој у радост и туговање моје у 
весеље, нека падну пред ноге моје непријатељи моји, многомоћним 
молитвама Твојим горде главе њихове обори да би те благосиљали 



 

сви народи у име Твоје да исповеди свако тело; благословена си од 
Великога Цара благословена Кћери; Ти си круна сваке светости; 
Ти си слава и горњег и доњег Јерусалима; они који Те благосиљају 
одмориће се трудова својих; они који Те благосиљају биће 
благословени; они пак који тебе проклињу биће проклети; нека не 
понестане у домовима слугу Твојих вина и уља; благосиљамо Бога 
који Те је створио; благословени су родитељи који Те родише; 
благословена си, Господарице, на небесима и на земљи, хваљена и 
веома славна у векове векова.  

Псалам 6.  

Господарице, нека нас грешне не казни у гњеву своме Господ чији 
су судови праведни, и нека нас не порази; Ти Заступнице наша, Ти 
се постарај за нас и ради светиње имена Твога молитвама Твојим 
избави нас од врата адових и од ждрела мрачног бездана, да бисмо 
у векове приповедали чудеса Твоја, јер неће Те хвалити мртви 
нити они који су у аду, него ћемо Те ми живи благодаћу Твојом 
благосиљати.  

Псалам 7.  

Господарице моја, у тебе се надах, избави од непријатеља душу 
моју, да бих Ти у смирењу угађао, светлост Твога лица да осветли 
душу моју и Твој милостиви поглед да освети савест моју, и да 
Тобом принесем молитве и мољења Вишњем.  

Псалам 8.  

Господарице, Господ наш кроз Тебе постаде Спаситељ наш и брат 
наш; као огањ у купину и роса на руно (Гедеоново) на Тебе сиђе 
предвечна Реч Божја, јер Те наиласком Духа Светога осени сила 
Вишњега; благословен је у Теби зачети плод утробе Твоје, 
благословено је рађање Твоје у девству, благословена је чистота 
тела Твога, благословено је обиље срца Твога. Слава Теби, свих 
усрдна Заступнице!  



 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, милошћу преобилна Мајко; спаси благодаћу Твојом све 
који Те призивају у истини; онима који су у самоћи буди утеха; 
онима који су у искушењима прибежиште; предајем Твоме 
старању душу моју и тело моје, управи, научи шта ми треба чинити 
да бих се спасао.  

КАТИЗМА 2.  

Псалам 9.  

Хвалићу те, Владарко, свим срцем мојим и људима ћу причати о 
чудесима Твојим, о слави Твојој приповедаћу и хвалићу Тебе: 
после Господа и Бога Теби приличи слава и Теби да се уздигне 
срдачни глас хвале, јер грешници, који се кају пред Богом и у Богу 
задобијају спасење Тобом, уздахну смирено и Ти, о, Мати 
болећивог срца, исцељујеш болове срца њихових, у миру и 
тишини, после мучног туђиновања свога, са Твојим утешним 
заузимањем, починуће они у Господу.  

Псалам 10.  

У Господарицу Пречисту Дјеву Марију надам се због милости и 
милосрђа Њеног. Очи Њене спуштају се до убогих а руке Њене 
закриљују сироте и удовице; прибегните Јој из младости и 
прославиће вас пред лицем Божјим, заузимањем Њеним пред 
престолом Његовим одузеће се мноштво грехова; милост и утеху 
увек нам Она доноси. О, Приснодјево Преблагословена, пружи и 
нама моћну десницу Твоју, побожно ћемо је целивати, и не 
одврати од нас лице Твоје.  

Псалам 11.  

Спаси ме, Премилостива Мати, изворе благости и доброте и бездно 
милосрђа; како су лепи путеви Твоји и како су мирне стазе Твоје! 
У теби блиста небеска благодат чистоте, светлост истине, правде и 



 

мудрости. Сјајније су од сунца ризе Твоје златне, предивно 
украшене, урешене чистотом најчистијих Твојих добродетељи; 
дванаест најсјајнијих звезда небеских су у венцу који је на глави 
Твојој. Слава Теби, усрдна Заступнице свих верних хришћана!  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, пространи Дворче и пресветла Палато, Марија Мати 
Христа Бога Нашега! Спаси оне који Ти певају, да би увек у 
бурном мору живота овог Теби прибегавали.  

Псалам 12.  

Докле ћеш ме, Господарице, заборављати не избављајући ме у дан 
мука мојих? Докле ће се противници душе моје подизати на мене? 
Силом Твојом влашћу Твојом сатри их, буди мени, најнемоћнијем, 
стуб силе и оружје што побеђује ђавола; узвеличаћу Тебе, 
Благодатна, и срцем и устима прославићу Тебе непобедиву 
Војвоткињу.  

Псалам 13.  

Рече безумни адски непријатељ у поганом срцу свом: стићи ћу и 
покосићу верне Христове, рука ће их моја побити. Устани, 
Господарице, претекни га, заустави га и обори све зле намере 
његове: ко ће се супротставити свемоћи Твојој? Твојој власти ко ће 
се усудити да противречи? Твоју материнску љубав према вернима 
ко ће одвратити? Ад трепти од најсветијег имена Твога; мртви 
васкрсавају од силе Твоје. Од једне речи Твоје пропадају 
неизбројна мноштва крволочних војски. О, Приснодјево 
Богородице, несместивог Бога сместила си у утробу Твоју и на 
рукама си носила Онога који све Речју носи и држи! 

Псалам 14.  

Господарице, ко обитава у становима Бојим, или ко ће се 
настанити на светој гори Горњег Сиона где светли сјај лица 



 

Божјег? Онај богољубац који после Бога сву наду своју у Тебе 
полаже, онај богољубац који увек у уму своме носи најслађе име 
Твоје, онај богољубац, који опева чудеса и милост Твоју, онај 
богољубац који Те подражава у смирењу, кротости и целомудрију 
Твоме, тај ће се настанити у преблаженим становима Божјим, који, 
о преблагословен Приснодјево Марија, велича душом Господа и 
радује се духом јединоме Богу и Спасу своме. Пожуримо, 
грешници, пожуримо стазама Матере Божије, држимо се чврсто 
Њених стопа и молитвама не одступајмо од Ње, клањајући се пред 
светом иконом Њеном, узводећи ум ка насликаној на њој 
Богородици, докле задобијемо милост Њену и благовремену 
помоћ, еда наследимо Царство Небеско.  

Псалам 15.  

Сачувај ме, Господарице, јер се изли на тебе неисцрпна струја 
Божје благодати; излиј на мене само једну кап; утроба је Твоја 
девствена, најчистија утроба Твоја роди Свевишњег Бога вољеног 
Сина, наиласком Светога Духа; благословене пречисте дојке Твоје 
којима си хранила Спаситеља Исуса Христа; похвалите је достојно, 
целомудрене деве, само ако сте задобиле благодат и милост Њену; 
подајте част и хвалу имену Њеном и у векове векова хвалите Њено 
зачеће и рођење.  

Псалам 16.  

Услиши Господарице, правду моју и одагнај од мене, тугу и муку 
коју; хвалићу те гласом радости и веселог клицања када се излије 
на мене милост Твоја. Уподобите Јој се богољубљем и ви, свет 
девственице Божије, прославите је гласовима уста и срца ваших; 
тако задобише Њену благодат дјеве мученице и остале које бише 
заробљене љубављу најслађег Исуса, и примише од Њега венце 
неувеле, непролазне славе у рају. Слава Теби, Владичице, која си 
неодузимљива ризница дјевама које Те љубе.  

Песма (уместо славе)  



 

Радуј се, Мати Марија, звездо увек блистава, од које нам засија 
Сунце Правде Христос Бог наш, чијом светлошћу слепци 
прогледаше. Моли Га за нас грешне слуге Твоје и многомоћним 
молитвама Твојим помози да те угледамо, узвишена господарице 
анђела, и да се удостојимо да те с њима славимо у векове векова. 
Амин.  

КАТИЗМА 3.  

Псалам 17.  

Љубићу те, Господарице и Царице неба и земље, и прославићу 
међу народима преславно име Твоје! Хвалите Је скрушени срцем и 
укрепиће вас против свих ваших непријатеља. Светлост нам је, 
Господарице, благодат утробе Твоје и од тебе се хранимо млеком 
духовне сладости Твоје, и опет смо је жедни и гладни. Верни, 
потражите и прославите Владичицу јер вам је Она брза помоћница 
и код Бога ваша предстатељница. Слава Теби, свих верних усрдна 
заступнице! Буди нам прибежиште, Преблагословена Мати Христа 
Бога нашега. Амин.  

Псалам 18.  

Небеса што приповедају о слави Божјој гласе и Твоју хвалу, 
Приснодјево Марија: мирисом благодатног мира Твога умирисани 
су сви крајеви земље. Уздишите пред Њом, спутани безакоњима; 
грешници, Њену помоћ тражите и привешће вас у тихо 
пристаниште милосрђа Божјег; псаламским песмама куцајте на 
двери милосрдне утробе Њене и оросиће вас благодаћу милости 
Своје; прославите је, праведни, пред престолом Божјим; хвалите 
Је, небеса и небо над небесима, и Њено најсветије име да се 
блаженим зове по свој земљи.  

Псалам 19.  

Услиши нас, Господарице, у невољи и погледај материнским 
лицем Твојим на молитве наше. не одбаци нас у страшни час 



 

смрти, дођи душама нашим у помоћ када се буду одвајале од тела; 
покажи им у сусрет Анђеле мира да би их они без повреде од злих 
духова сачували; покажи нам као милостивог праведног Судију 
векова, који ће Твојим предстатељством сигурно подарити 
опроштај и удостојити нас вечног покоја са изабраницима 
Његовим.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Марија Приснодјево, најлепши и преукрашени Рају; 
светлију од сунца, блиставију од звезда, мириснију од 
најмириснијих аромата, лепшу од најлепших цветова на земљи, 
Тебе Бог због смирења изабра за возљубљену невесту Своју. О, 
Владичице, немој се згадити на мене недостојног грешника, већ 
ову гнусну нечистоту претвори у чистоту, ово безакоње у правду, 
лењост у усрђе, да бих се за Твоју славу, Господарице, потрудио и 
да бих узмогао Тебе хвалити у све векове. Амин.  

Псалам 20.  

Владичице, ради силе Твоје развеселиће се срце моје, и сладошћу 
имена Твога утешиће се душа моја. Од престола цара Славе 
пошаљи нам премудрост да се њоме просветимо за сваку истину, 
помози и удостој благодаћу Твојом, да се узмогнем уздржати од 
сваке телесне страсти, да би благодат Твоја засијала у срцу моме. 
Како су миле речи Твоје онима који те жуде, Дјево пресвета, и како 
миомирисне капи благодати Твоје! Певамо Ти у славу и част и 
Твоје преславно име славећи и ми се прослављамо у векове. Слава 
Теби, верних брза Заступнице!  

Псалам 21.  

Боже, Боже мој, да погледа милосрђем Својим на мене 
Преблагословена Приснодјева Марија. Небеским Њеним 
благословом задобих вечно спасење. Због тога и вичем к Теби, 
Господарице моја, вичем дању и ноћу, нека изађе преда Те молитва 
моја, и Ти, Владичице, приклони ухо Твоје ка мољењу моме. Мене 



 

траже стално непријатељи душе моје, али ме Ти моћном десницом 
Твојом штитиш и у сенци милости Твоје пронађох преслатки 
покој. Слава Теби, неуспављива Чуварко моја!  

Псалам 22.  

Господ ме напаса, а Ти, Богородице Приснодјево, умољаваш Га да 
погледа лицем Својим божанским на мене. Слава милосрђу 
Његовом! Слава Твоме материнском предстатељству! Нека су 
благословене очи Твоје које милостиво обраћаш ка оним 
грешницима што се кају! Благословен да буде сјај лица Твога! 
Благословена да је благодат светих икона Твојих! Благосиљана ће 
бити брза милост руку Твојих. Благосиљан да буде и онај који се 
хранио девственим млеком Твојим! Нека Те благосиљају апостоли 
и пророци Божји; мученици, исповедници и девственици да Те 
опевају!  

Псалам 23.  

Господња је земља њена, а Ти, Владичице, Њему сацарствујеш на 
небу и нама си Анђео чувар на земљи. Боље да се угаси сунце него 
да се лишимо Твога заузимања за нас пред Богом. Славом си се 
обукла и красотом огрнула; лепота ризе Твоје скупоценија је од 
сваке драгоцености; сунце блиста на глави Твојој; месечев сјај је 
под ногама Твојим; звезде красе Твој престо и душе свих 
праведника Те гледају не могући да се насите красоте лице Твога. 
О, пресветла Звездо Јутарња, помени нас, Господарице, у 
смиловању Твоме и учини нас достојнима да прослављамо ме 
Твоје. Слава Теби, верних брза Помоћнице и Заступнице!  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, надо очајника! Добро си надање и брза помоћ 
беспомоћнима: ако штогод молиш од Сина Твога, убрзо добијаш. 
Ако штогод од Њега хоћеш, бива Ти по жељи. Молим Те, и 
преклињем, свемилостива Господарице, спаси ме и бићу спашен, и 
благосиљаћу Те у векове векова. Амин.  



 

КАТИЗМА 4.  

Псалам 24.  

К теби, подижем душу моју, помози ми молитвама Твојим, да не 
бих био постиђен на Страшном Суду Божјем, да ми се не 
подсмехну непријатељи моји и да се не заплетем у замке 
поднебесних духова злобе, нити да ме ухвате у замке смртне; 
кротости Твоје ради притеци души мојој, буди ми 
Путеводитељница у небеску отаџбину, у блажени збор изабраника 
Божјих и њему ме присаједини, молим Те.  

Псалам 25.  

Суди ми, Господарице, јер у безазлености мојој ходим уздајући се 
у Тебе, да не изнемогнем. Распали срце моје огњем љубави Твоје и 
појасом чистоте Твоје опаши и обуздај тело моје. Милост Твоја и 
милосрђе Твоје стално су ми пред очима. Обрадоваћу се хвалећи 
Те, Господарице; заволех свету лепоту лица Твог, поклањам јој се 
у иконама Твојим и поштујем светињу власти Твоје. Хвалите име 
Њено јер је свето, и причајте у векове о чудесима Њеним.  

Псалам 26.  

Господарице, небески сјај лица Твога нека ме просветли и светлост 
благодатна Твоја да заблиста у уму моме; уздигни главу моју пред 
непријатељима мојим да би певао преславном имену Твоме, и не 
одврати лице Твоје од мене. Милост и благост Твоју пожелела је 
душа моја. Тебе и дању и ноћу тражи срце моје, Царице Небеска; 
не одузми милост и благодат Твоју од мене и прославићу међу 
народима величанство Твоје којим Те је прославио Отац и Син и 
Дух Свети.  

Песма (уместо славе)  

Преукрашена и у векове благословена од свих, Приснодјево 
Богородице Марија, несместивог Бога храме, Духа Светога си стан, 



 

Мати целе васељене, приклони ухо Твоје к недостојном мољењу 
моме и буди мени грешноме милостива старатељка и у свему 
помоћница.  

Псалам 27.  

К Теби, Господарице, завиках и услиши ме, и у песмама које Тебе 
хвале развеселићеш ме. Смилуј ми се у дан невоље моје и 
светошћу истине Твоје озари ме. Сам Господ дарова нам тебе за 
утеху, и Ти си моја моћ и похвала у Господу; захватићу, дакле, 
воду благодати Твоје са весељем и напијаћу се са извора милости и 
нећу ожеднети до века.  

Псалам 28.  

Принесите Господарици нашој, синови Божји, принесите 
Господарици нашој славу и част и хвалу. Даруј силу слугама 
Твојим Мати Пресвета, и благослови оне који Тебе славе и хвале. 
чуј уздисање од срца оних који погледају на Тебе и немој презрети 
молитве оних што те призивају. Нека буде рука Твоја подигнута и 
спреман да нам помогне, а ухо Твоје да чује жалобни и измучени 
глас наш, јер си ти једина наша Мати болећивог срца. 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, радости неба! Радуј се и земље истинито весеље, Марија 
Мати Христа Бога нашега! Ти умове оних који тебе љубе 
просвећујеш и верне певаче Твоје ужурбано приводиш к сладости 
рајских обитељи. Теби, Теби, Господарице, окрећем лице моје, на 
Тебе погледају очи срца мога, у Тебе се нада душа моја; смилуј ми 
се, Владичице, и приведи ме у Домовину небеску љубави вечне. 

Псалам 29.  

Узвишаваћу Те, Господарице, јер си Ти прекрасно обитавалиште 
Светога Бога; узвишаваћу Те, Владичице, јер си ме примила под 
окриље милости Твоје и од ђавола, противника душе моје, 



 

избавила си ме; немој ме до краја одбацити због множине грехова 
мојих; оживи дух мој и окамењено срце моје омекшај покајањем да 
бих Ти и ја приносио жртву славе и хвале. Радуј се, небо, и весели 
јер Мати Марија теши верне слуге Своје, а на бедне (ниште) духом 
смиловаће се и старати о њима.  

Псалам 30.  

На Тебе се, Владарко, надам да се не постидим до века; благодаћу 
Твојом прими ме и бригом материнском ме утеши. Ти си сила моја 
и прибежиште моје и утеха моја и покров мој и надање моје 
непостидно; у руке Твога материнског заступништва уручујем 
убогу душу, сав мој живот, смртни час, последњи дах из мог тела, 
и ужасно путовање кроз митарства ваздушна.  

Псалам 31.  

Благо онима који Те љубе свим срцем, Преблагословена 
Приснодјево! Оваплоћеним из Тебе греси ће се њихови милостиво 
очистити и безакоња покрити; од плода пак свете и пречисте 
утробе Твоје изли се на све грешнике, који се кају, милосрђе 
Божије, и Ти, Владичице, јеси прави пут у Царство небеско; оне 
који лутају у таму греховне ноћи просвећујеш, и оне који се изгубе 
у џунгли законопреступништва милосрдно изводиш на пут истине. 
Слава Теби, свих верујућих брза Помоћнице и Заступнице!  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Приснодјево Богородице Марија, неокаљани ковчеже, 
која си спасла од греховног потопа сав род људски! Радуј се, свих 
који Ти прибегавају, безопасно пристаниште пуно наде! О, 
Свеблагодатна, Свепрекрасна, Свенајслађа, Свеблагословена, 
опомени се нас грешних пред Престолом владавине Господње, 
Коме у слави предстојиш и на нас погледаш. Амин.  

КАТИЗМА 5.  



 

Псалам 32.  

Праведници, радујте се у Господу, радујте се и због Приснодјеве 
Марије и запевајте Му песму нову; лепо појте и Владичици, са 
клицањем: пијте од небеских сладости Њених, заслађује Она срце 
и уста премудрих, да се развеселе душе наше због Ње јер ће нас 
као најслађа мана прехранити у пустињи овог света, и избавиће од 
смрти душе наше. 

Псалам 33.  

Благосиљаћу Господарицу Марију у свако време, никад неће 
понестати похвале о Њој у устима мојим; узвеличајте Је са мном 
сви који сте се наситили медом и млеком Њених утеха, у тузи и 
невољи призовите Је, и у мукама вашим наћи ће помоћ и мир; радо 
примајте свети пример Њеног живота и узревнујте Њеној љубави и 
смирењу, јер је кротка и смирена Пресвета Дјева. Несаздана Реч 
Духом Светим прими тело од Ње.  

Псалам 34.  

Суди, Госпођо, онима који и пакосте и устани против њих и 
сачувај ме у безазлености мојој. Душа се моја због Тебе весели и 
Твојим ћу се молитвама узрадовати. Твоје милости пуна су небеса 
и земља. Бејаху ми свуда разапете адске замке, али си ме Ти, 
Владичице, благошћу Својом заштитила од њих. Слава Теби, 
Помоћнице моја! Све кости моје рећи ће: Господарице, 
Господарице Марија, ко је после Бога (осим Бога) сличан Теби?  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Приснодјево Пресвета Марија, часнија од херувима, 
славнија од серафима, узвишенија од свих светих, сачувај, молим 
Ти се, срце моје од греховних падова која су Твојим девственим 
очима неугодна; одвоји мој ум од земаљских греховних жеља и 
похота овог света, и управи их ка небеској љубави да се душа моја 



 

поучава у Твојој праведности, а срце моје препуњаваће се хвале 
Твоје сваки дан.  

Псалам 35.  

Безаконик говори хуле на име Твоје, о најсветија Владичице, а за 
предивна чуда Твоја мисли да су бајке, чини му се: измишљена су; 
речи поганих уста његових су безакоња и лажи, али ми верујемо и 
исповедамо да си Ти са телом узашла на небеса и предстојиш под 
покровом Твојим сигурно ће се склонити. О, Мати Божија, 
предстатељством Твојим приклони најсветије лице возљубљенаго 
Сина Твога и Спаситеља нашега к нама, учини молитвама Твојим 
да буде милостив нама грешнима, покажи милост Твоју онима који 
Те знају. Благодат Твоја излива се по целој земљи, власт и сила у 
руци су Твојој, моћ и одбрана у десници Твојој; благословена је 
хвала Твоја на небесима; благосиља се превелико име Твоје и на 
земљи.  

Псалам 36.  

Не хитај ка безаконицима, нити завиди онима који чине безакоња, 
о прави поклониче Богоматере. Који чине безакоња као трава ће 
ускоро увенути и отпасти; надај се у помоћ Царице Небеске и чини 
што је добро и напасаћеш се од Њеног богатства, боље је и мало са 
Њеном благодаћу него ли многе ризнице и драго камење; надај се 
на Господа, надај се и а возљубљену Матер Његову и биће Ти 
испуњене све добре молбе срца Твога.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, пресветла и прекротка Голубице Небеска, дивотом Твојом 
просвети унутрашњу таму моју; чуј, Господарице, чуј уздахе срца 
мога, од пуноће благодати Твоје кани росу која ће оживети замрли 
дух мој.  

КАТИЗМА 6.  



 

Псалам 37.  

Господарице, нека нас не осуди Господ правосуђем Својим за 
безакоња наша. Ти, о Свемилостива, измоли пријатељством Својим 
од Њега опроштај нама који се ничим оправдати не можемо. Ти си 
наша непостидна нада и непреварно уздање; мира у костима 
нашим од грехова наших нема и само се преблагословеним 
Плодом утробе Твоје помирисмо са Богом; благодат #Његова и 
милост Твоја су нам здесна.  

Псалам 38.  

Рекох: сачуваћу спасоносне путеве возљубљенога Сина Твога, 
Царице Небеска, и благодат Христова биће ми дарована, али "дух 
је бодар, али тело немоћно". Помилуј ме са небеса и са висине 
славе Твоје, Помоћнице моја, и када застране ноге моје са пута 
правде, не допусти и сачувај их да се не поклизну и не саплету о 
камен злих страсти и да се не обрадују због мене непријатељи 
душе моје. Услиши молитву моју, Владичице, и не презри убого 
мољење моје.  

Псалам 39.  

Чекајући сачеках благодат Твоју, Господарице, и учинила си са 
мном по величини милости Твоје: услишила си моју молитву, и 
извела си ме из провалије грехољубивих страсти и из јаме адског 
противника. Дивна је и неисплатива Твоја благост и милосрђе. 
Нека се радују и веселе због Тебе сви који Те љубе , а који мрзе 
име Твоје сићи ће у ад. Благословена си и препрослављена, 
Владичице, у векове векова.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, премногоцени Небески Бисеру, чију духовну лепоту и сјај 
никаква греховна тама обузети не може. Ја грешни знам моја 
безакоња и, бацајући се смирено пред ноге Твоје, молим Те, не 
презри ме, о Надо моја преблага, но преокајанство моје избави из 



 

бездне греховне, да не погинем као непотребни слуга у сву вечност 
будућег живота.  

Псалам 40.  

Блажена си и преблажена Ти, о Богородице Марија, и разумеш 
ниште духом и убоге срцем. У онима, који пред Богом и Тобом 
исповедају своје немоћи, делује Божија свемогућа сила и Твоје 
материнско заступање. Слава Теби, Владичице, беспомоћних 
помоћи и неодузимљиво богатство убогих!  

Псалам 41.  

Као што жедни кошута за изворима водним, тако је жедна свете 
љубави Твоја пуста и сагорела душа моја; Ти си живот мога 
живота и хранитељка беднога тела мога; Ти си млеком дојила 
Спаситеља душе моје; сама си се пак хранила нетрулежном храном 
божанске науке Његове. О, Светлости небеским блистањем 
просветљена, осијај, молим Те, унутрашњу моју таму, да узлети ум 
мој и св е оје жеље у Твојој светлости ка горњем, Сиону.  

Псалам 42.  

Суди ми, Господарице, и пресуди моју парницу са телом мојим, 
парницу са лажљивим светом, парницу са ђаволом — лукавом 
змијом, смртоносном аспидом; нека ме од ова три ужасна 
непријатеља избави само Твоја помоћ: скрши, Владичице, горде 
вратове њихове, разори силу њихову и укрепи ме да им се 
успротивим; моћна је десница Твоја, њоме држиш Онога који све 
држи; нека васкрсне у мени Господ благодаћу Твојом, Твојим 
материнским молитвама, и да се растуре непријатељи моји.  

Псалам 43.  

Владичице, оци нам наши приповедаше и сами смо ушима нашим 
слушали, очима смо гледали, колико су неиспитљиве милости 
Твоје и како су величанствена чуда Твоја; милости су Твоје 



 

неизбројне: исток и запад, југ и север озарени су њима. Свуда су 
приправљене небеске доброте онима који Њу хвале, а који 
најсветије име Њено хвале биће узвеличани од Бога.  

Псалам 44.  

Изрекоше уста моја реч благу о Господарици Приснодјеви Марији, 
јер из Њених уста, која дишу благодаћу, излази небеска сладост, 
јер су најсветијим Плодом Њене утробе моји греси очишћени, јер 
се због непорочног девства Њеног блажена бесмртност даде души 
мојој, јер сам роћењем Њеним избављен од адских тамница и у 
вечну небеску Отаџбину узведен.  

Псалам 45.  

Владичице, Ти си нам прибежиште у свим невољама нашим; Ти си 
моћ и сила која сатире све непријатеље моје; благости Твоје 
препуна је земља, силази и до преисподње; од пуноће благодати 
Твоје они који су били у аду радујући се ослободише се из њега 
кроз Твоје преславно и девствено рождество, и смртни људи 
постадоше заједничари бестелесних анђела.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Преблагословена Приснодјево Марија, Мати Христа Бога 
нашега, Ти си узвишена више и од небеских сила и здесна Богу у 
позлаћеним ризама стојиш преукрашена; Теби вапијем из плачне 
долине овога света, покриј ме покровом окриља Твога, дај ми 
благодат да скончам у благочестивој вери и да после пресељења из 
овога живота будем удостојен да угледам благословени Плод 
утробе Твоје, најслађег Исуса Христа, Спаситеља мога.  

КАТИЗМА 7.  

Псалам 46.  



 

Сви народи запљешћите рукама и у усклицима појте преславној 
Приснодјеви Марији, јер је она вратница вечнога живота, двери 
спасења, и помирења са Богом, јер је Она нада онима који се кају, 
утеха уплаканих, побожност, благоустројство, мир и спасење душа 
свих изабраника Божјих међу онима који верују. Појте Јој дакле 
сви који љубите име Њено, појте јер је Она Царица неба и земље.  

Псалам 47.  

Великоименита си и веома хваљена, Господарице, у граду Бога 
небеског и у свој Цркви изабраника Божјих; часнија си и славнија 
од чинова ангела и архангела; рајским си цветовима увенчана. 
Кличите Јој најслађим песмама, Начала и Власти! Сусретните Је, 
Силе и Господства, Херувими и Серафими! Престоли, величајте Је 
јер здесна предстоји возљубљеном Сину своме! О, како Ју је 
пресветла лица примио Господ ангела и свих светих, и дао Јој 
место вечног блаженства далеко изнад највиших небеских сила.  

Псалам 48.  

Чујте ово сви народи, внушите (приумите у ум) сви који сте жељни 
Царства Небеског: молите се усрдно Приснодјеви Марији, носите 
најсветије име Њено свагда у срцу и наћи ћете живот и радост 
бесконачну; Она приноси молитве наше возљубљености Сину 
своме и Богу, и Сама стално моли крај престола Његовог за све 
нас; Она је Заступница, дарована хришћанском роду; Она је једина 
истинита Мати свих нас и у свему помаже нама. Слава Теби 
свенајмилостивија Мати Божија, од свих нараштаја хришћанских 
си поштована поклоњењем!  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, најчистија Пријемнице Духа Светога и непорочно 
светилиште Речи Божије; радуј се, Пресвета Мати и Приснодјево 
Марија, која си радост анђелима и људима, најслађег Исуса, од 
Духа Светога родила у телу и као детенце (младенца) пеленама си 
Га повијала, у наручју си Га носила, као возљубљеног Сина 



 

млеком си га хранила, грлећи Га миловала си Га и целивала. 
Молим Те, великоименита Владичице, измоли ми у Сина Твога и 
Бога опроштај грехова, да не будем лишен Царства Небескога.  

Псалам 49.  

Бог над боговима Марији говораше, кроз Гаврила, објављујући: 
радуј се, Благодатна, Господ је с Тобом: кроза Те, Обрадована, 
јавља се спасење света и пали човек устаје. Красоту Твоју и 
благост заволе Вишњи, украшен је унутарњи двор Твој, Кћери 
Сионова, и удостојила си се да изађеш у сретање Богу Твоме; 
преславно царујеш с Њим на небесима; помози и нама да 
достигнемо вечна обећања.  

Псалам 50.  

Смилуј ми се, Господарице, јер се Мати милосрђа зовеш, и због 
мноштва милости Твоје помози мени окајаном да се очистим кроз 
покајање од безакоња мојих; излиј Твоју благодат на мене и ради 
благости Твоје немој ме одбацити, јер моја безакоња Теби 
исповедам и признајем пред Тобом да сам крив за све. О, 
Владичице, са благословеним Плодом утробе Твоје даруј души 
мојој мир и радост Његовог спасења.  

Псалам 51.  

Што се хвалиш неваљалством својим о прелукава змијо, адска 
аспидо? Савићеш свегорду главу своју пред благословеном и 
кротком Женом. Њеном ћеш силом да потонеш у дубину као 
мислени фараон, ногом ће Њеном да се разори власт твоја, од 
деснице Њене да се распадне злоба твоја, Њеном светињом сав ад 
ће се претворити у једно ништа: и ми верни радоваћемо се имену 
Њеном, и опеваћемо сва преславна дела Њена и величину Божју.  

Псалам 52.  



 

Рече безумни враг у срцу своме; истераћу човека из едемских 
вртова, ући ћу и бити лажљиви дух у устима змије, и због жене 
биће истеран и муж њен: али, колико је далеко небо од земље, тако 
је далек промисао Божији од твојих мисли, проклети лажљивче; не 
горди се због жениног пада, Жена ће ти сатрти главу; ти си злоћом 
својом ископао јаму пропасти, али ћеш сам у њу упасти; жена, 
којој си злоћом својом изрио јаму пропасти, главу ће ти твоју 
сатрти и упашћеш у замку смирења Њеног.  

Псалам 53.  

Владичице, у име Твоје спаси ме и од безакоња мојих молитвама 
Твојим избави ме. Ти ми помажеш и заступаш душу моју, 
добровољно Ти приносим жртву хвале и хвалићу име Твоје јер је 
благо: предстатељствујеш ка Сину и Богу Твоме; материнском 
љубављу Твојом према роду хришћанском Ти ме од сваке невоље 
избављаш.  

Псалам 54.  

Услиши, Господарице, молитву, не презри мољење моје, тужан сам 
у мислима својим јер је тешка десница Божја на мени због грехова 
мојих, тмина смрти вечне наиђе на мене и ужас адски спопаде ме. 
Ти, Владичице, надо и утехо свих невољника, сагни се ка цвиљењу 
малаксале душе моје, утеши је и избави је, јер много може 
материнска молитва Твоја код Милосрдног Владике. 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, прекрасна Приснодјево Марија! Јави се души мојој у 
кротком виду Твоме и дај му да ушима срца узмогнем чути 
преслатки глас Твој, да слушајући њега оживи и устане пали дух 
мој. Опомени ме се, Владичице, у Царству вољеног Сина Твога, 
Христа Бога мога, помињаћу и славићу и ја најсветије име Твоје у 
сваком роду и у све родове.  

КАТИЗМА 8.  



 

Псалам 55.  

Смилуј ми се, Господарице, јер ме сатрше адски непријатељи моји, 
цели дан мисле ми све злу; противстави им гњев Твој и јарост 
Твоју, да бих разумевши помоћ од деснице Твоје, узвеличао 
милост Твоју према мени и чинио оно што је добро пред Господом 
и благо пред Тобом у светлости живих.  

Псалам 56.  

Смилуј ми се, Господарице, смилуј ми се, јер је спремно срце моје 
да тражи вољу Твоју и под сенком крила Твојих да почине. Руке 
Твоје начинише пробитну измирну благодати и прсти Твоју 
смешаше дивне миомирисе, дах уста Твојих је мимо сваког 
тамјана. О, Мати Божија, сва си сладост небеска и неутољива 
жеља, Теби сам одан од утробе матере моје.  

Псалам 57.  

Ако заиста говорите истину, синови људски, у правди и истини 
именујте блаженом Небеску Царицу. Ако је нешто на славу и 
хвалу Спаситеља Христа, ако Му је неки наш принос благоугодан, 
онда ће то бити песме и пјенија духовна која узашиљемо љубљеној 
Матери Његовој. Њоме се пророци усладише, Њоме се апостоли 
похвалише, Њоме се светитељи украсише, Њоме се мученици 
укрепише, Њоме монаси поучени и упућени бише, Њоме 
испосници ангелолико живљење проживеше, Њоме се девственици 
венцима чистоте украсише. Диван је Бог у свима светима, али је 
предиван у најсветијој Царици над царицама, у Пречистој Невести, 
Преблагословеној Приснодјеви Марији.  

Песма (уместо славе)  

К Теби прибегавам, Пресвета Богородице, велико мноштво мојих 
грехова увиђам и молим Те: посети душу моју која је у немоћи, и 
измоли код возљубљенога Сина Твога и Бога нашега, да ми дарује 
опроштај, једина Пречиста и Благословена; сву наду моју на Тебе 



 

полажем, премилосрдна Мати Божија, сачувај ме под сенком 
покрова Твога.    

Псалам 58.  

Избави ме од непријатеља мојих, Господарице Богородице; устани 
мени у помоћ, о Царице милости да се растури тешка тмина греха, 
и, о Благодатна, просвети и озари унутарњи вид мој. Ти си одевена 
у ризе позлаћене и преукрашене, сјајније од сунца, сардикс и топаз 
блистају у Твојој круни, слава и богатство су у десници Твојој, 
смирна и балзам и ливан у рукама Твојим, сафир и смарагд на 
прстима Твојим.  

Псалам 59.  

Боже, одбацио си на због наших грехова, смиловао си нам се ради 
Приснодјеве Марије Богородице. Заступај нас, Мати Божија, која 
си родила Спасење анђела и људи. Ти изливаш утеху тужнима и 
измученима радости весеље; заслади и наш слух слаткотекућим 
гласом Твојих уста, слаткоточну благодат Твоју изливај на срца 
наша. Загрмите небеса са висина и подајте хвалу Њој, прослави 
Њу, земљо, и сви који на њој живите!  

Псалам 60.  

Услиши, Господарице, молитву моју на тврдом камену Закона 
Божјег постави помисли моје; буди ми сигуран заклон који ме 
заштићује од бестидног лица адског непријатеља. Ти си једина 
предивна и као лепота свода небеског сијаш, као пурпурни зрак 
изгреваш, као пун месец блисташ у ноћи, а као сунчеви зраци тако 
је и светло Твоје. Слава Теби која царујеш на небесима, прими и 
нас земне у небеске дворе!  

Песма (уместо славе)  

Пренепорочна Приснодјево, Кћери Аврамова и Давидова, 
приклони к мени ухо Твоје и чуј смирену и убогу молитву моју, и 



 

не заборави људе Твоје; Теби вапијем: сети нас се, пресвета Дјево, 
Теби уручујемо спасење душа наших, буди ходатајица за нас пред 
најсветијим лицем љубљенога Сина Твога, Господа нашег Исуса 
Христа.  

Псалам 61.  

Зар се нећу окренути к Богу душа моја? Па од Њега је спасење 
моје! Зар се неће, опоменувши се Твојих милости, приљубити к 
Теби срце моје? Кроз Тебе се и ја спасавам, јер је благословени 
Плод утробе Твоје мој Спаситељ. Примићу дакле чашу спасења и 
призваћу име Господње; призивајући призваћу Тебе, Владичице; 
име ћу Твоје преславно призивати, јер је Он Спас мој а Ти си 
Заступница моја.  

Псалам 62.  

Боже, Боже мој, са возљубљеном Мајком Твојом славим Те, 
девствено Те од Духа Светога заче и девствено Те роди. О, 
Господарице, преблагословена јеси, јер предстојиш Престолу 
Свете Тројице и за нас грешне молиш се, и ми ћемо се под кровом 
покрова Твога радовати и благосиљаћемо Те у све дане живота 
нашег и у име Твоје узаслаћемо Богу молитве наше.  

Псалам 63.  

Услиши, Владичице, глас мој кад се молим Теби, избави душу моју 
и отми је, када буде излазила из тела, од злобе адског непријатеља. 
Како да погледам на праведног Судију и Бога мог? Ти, Помоћнице 
моја, стани тада здесна мени и измоли ми опроштај грехова и пре 
него почну да ме страшно испитују просвети ми очи душе и 
одагнај слепило греховно: дај ми да имам наду на тебе у животу 
моме и при исходу моме.  

Песма (уместо славе)  



 

К Теби прибегавам, преславна Богородице, коју као мајку милости 
и Царицу милосрђа познаје цела Православна црква светих, на 
одбаци ме многогрешнога, управи ме на пут истинити, покриј ме 
од збора оних који лукавства смишљају. Ти никад ниси ником ко је 
куцао у врата милосрђа Твога ускратила Твоје милосрђе; који га 
траже од Тебе, свемилостива Мати, не остају неуслишени, рај 
утехе Твоје отворен је свима.  

КАТИЗМА 9.  

Псалам 64.  

Теби приличи, песма у горњем Сиону и Теби, господарице, хвала и 
поклици у горњем Јерусалиму: даде Теби Господ хвалу пред 
људима, слава Твоја је и изнад свих чинова анђелских и 
арханђелских, благодат и славу метну Бог у уста Твоја, одећом 
славе одену пречисто тело Твоје, венац од неувенљивих цветова 
положи на Твоју главу и свима Те добродетељима украси у 
милости Својој, о преблагословена Мати Божија!  

Псалам 65.  

Ускликните Господарици нашој Дјеви Марији, ускликни сва 
земљо: запевајте преслатку песму преславном имену Њеном, 
подајте славу хвалећи Је; уђимо у дом посвећен Њеном имену са 
срдачним паљеницама (паљеницама срца) и узнесимо пред светом 
иконом Њеном наше топле молитве. Она ће погледати на беду 
нашу и сваку ће муку (горчину) усладити. Благословен да је 
Господ Бог који нас је благословио благословеном Мајком по телу 
најслађег Исуса Христа.  

Псалам 66.  

Боже, смилуј нам се и благослови нас, а Ти, о најмилија 
Господарице, моли Га за нас, обрати многосујетну тугу нашу у 
свету радост, просвети, о Звездо јутарња, греховну таму, угаси жеђ 
срца које воли овај свет; десница Твоја да ме подигне палога и 



 

заступништво Твоје да освети хришћански крај мој. Слава Теби, 
непостидна Надо моја; Ти царујеш на небесима; помени ме, 
Владичице, у царству возљубљенога Сина Твога, Најсветијег 
Спаситеља мога. 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Небеска Царице, прекрасни Доме недостижног Цара; 
радуј се, незалазно и блиставо светило Цркве; радуј се, небеска 
светлости побожних; радуј се тихо пристаниште витланих буром 
искушења; радуј се оних који плачу и свих невољних Рајска утехо. 
Помилуј мене покајаног грешника и код свемилостивог Господа 
Исуса Христа измоли, да благодаћу Његовом све старе злобе у 
души мојој отклоним и обновљен у новом животу пред Њим да 
ходим.  

Псалам 67.  

Да васкрсне благодат Пресвете Богородице у душама нашим које 
су у дубоки греховни сан погружене, и да се разбеже непријатељи 
наши, нека се развеју све замке њихове и нека ишчезну. О 
свемилостива Господарице, обори сву адску злобу њихову, 
одврати вољу моју од преваре њихове, окрили је да узлети до 
најсветије воље љубљенога Сина Твога и Бога нашега, просвети 
успавану савест моју, да не понестане хвале Твоје у устима мојим 
нити љубав према Теби у мени. Много мира имају они који те 
љубе, Господарице, душе њихове неће видети вечну смрт до века.  

Псалам 68.  

Спаси ме, Владичице, јер дођоше воде греховних страсти до душе 
моје, упадох у тамне дубине њихове; плачући ридај дан и ноћ јер 
прогњевих Господа Бога мога и нисам достојан да погледам на 
висину небеску. Коме дакле сада да прибегнем ја окајани ако не к 
Теби, свемилостива Заступнице? Спаси душу моју јер се Тобом 
истинито спасење свему свету дарова; док се враћаше Архангел 
сила Вишњег Те осени и благовољене Оца посети Те.  



 

Псалам 69.  

Господарице, похитај ми у помоћ; милошћу Твојом просвети 
помрачени ум мој да познам благост Твоју и предивна чудеса 
Твоја, која показујеш према грешницима који се кају, чуваћу их у 
срцу своме. Смилуј се свима верујућима, јер они призивају 
најсветије им љубљенога Сина Твога Спаситеља Христа и 
преславно име Твоје. Смилуј се и не допусти да нас ђаво притесни 
искушењима, да се не би говорило за нас: добро, добро, већ Ти 
једина Владичице да се светиш у нама, јер знаш оне који су Твоји.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се Марија Мати Божја, изворе милости прибежиште свету, 
красото небеска, Царице анђела и свих светих радости; притеци ми 
у помоћ у искушењима, у невољама, у тегобама и у немоћима 
мојим, и измоли ми у Бога опроштај свих мојих грехова, да не бих 
био лишен Царства небескога. 

КАТИЗМА 10.  

Псалам 70.  

На Тебе се, Господарице, надам да се не постидим довека, 
милошћу Твојом избави ме. Због грехова мојих у невољи сам 
веома, непријатељи моји устадоше на мене, подсмеваху ми се и 
ругаху ми се цео дан. Похитај, Свемилостива, јер је невоља; пружи 
десницу своју и помази мени који гинем, не одбаци ме, не одбаци у 
молитвама Твојим, у Теби се утврдих од утробе матере моје, откад 
сам зачет Ти си ми једина истинита Покровитељица.  

Псалам 71.  

Боже, дао си Сину Твоме Цару праведни суд Твој, да суди људима 
по правди; изливаш милост Твоју на нас и кроз Небеску Царицу, 
љубљену Матер Његову; на Њеним рукама гледамо Сина Божијег, 
спасење наше и вечни живот наш; небо и земља су препуни славе 



 

Њене. О, препрослављена Владичице, Ти услађујеш наша срца. 
Учини да заборавимо грехољубиве страсти сујетног живота овог; 
привуци нас везама благости Твоје и пробуди у душама нашим жеђ 
за вечним добрима; напој рајском сладошћу наша срца и мисли.  

Псалам 72.  

Како је благ Бог онима која су права срца, који љубе и поштују 
Пречисту Његову Матер; Њеним молбама да Му угодимо; Њеним 
заступањем одвраћа се од нас грешних гњев Божји; Њеном помоћу 
благосиљају се наши напори; Она ће онима који је љубе предстати 
као ходатаица на Страшном Суду Божјем; који се од Ње удаље 
погинуће.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Преблагословена Приснодјево Марија, прибежиште 
грешника који се кају, хранитељко убогих, спасење слабих, утехо 
вређаних, дај ми ову благодат да моја душа заволи Тебе љубављу 
унутрашњом и језик мој дању и ноћу да говори хвале Теби.  

Псалам 73.  

Господарице, не одбаци нас до краја у дан туге, нека се подигне 
молитва наша до Тебе, и гласове уздишућих не презри. Затеже лук 
свој против нас непријатељ душа наших, али Ти, свемоћна Царице, 
подигни руке своје против гордости његове до истребљења, и 
прогнај га на место вечног мучења.  

Псалам 74.  

Хвалићу Те, Господарице, свим срцем мојим, и зато ћу се 
веселити. Певајте Јој који живите на земљи, и хвалу Њену 
проповедајте међу људима, клањајте се Њој у небеској красоти 
Њеној, помените у векове векова милости Њене, чувајте у уму силу 
и чудеса Њена.  



 

Псалам 75.  

Зна се у Јудеји за Бога и у новоблагодатном Израиљу за високо име 
Његово. Преславно је и слађе од меда и име Преблагословене 
Приснодјеве Марије, милосрђе је Њено лепше од миомириса, 
спасење и мир и живот и слава девственим плодом утробе Њене 
бадава нам се дарују; прославите Је небеса и земља, дајте Јој сви 
створови хвалу, и милост њену са благодарношћу узносите.  

Псалам 76.  

Гласом мојим ка Господарици Марији повиках и чу ме по милости 
Својој, узе из срца мога тугу и муку, кротошћу Својом оживи дух, 
слабост воље моје промени у добру наду, и Својим смиреним 
голубијим погледом учини да све у мени заигра, помоћу Својом 
изведе ме из смртних беда и из руку ђавола и осветољубивих 
злобника избави. Благодарим Теби, Богу и Спаситељу моме, и 
љубљеној Матери Твојој, брзој мојој помоћници.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се за људе пред Богом ходатаице, Мајко милости, 
непресушно изливаш на нас грешне дарове благодати Твоје, 
Твојим молитвама, свемилостива Владичице, Твојом помоћу, 
Твојим предстатељством ка љубљеном Сину Твоме и Богу нашем, 
ране се грехова наших исцељују. Колико је грешника из самог 
бездана палих повикало к Теби са сузама, и Ти си их, Помоћнице, 
избавила и удостојила да уђу у вечно блажену радост. Слава Теби, 
премилосрдна Мати.  

КАТИЗМА 11.  

Псалам 77.  

Сећајте се закона Бога живога, о људи Божји! Приклоните ухо 
ваше к речима Спаситеља Христа, не заборављајте милости и 
милосрђе љубљене Матере Његове, преблагословене Приснодјеве 



 

Марије, отворите уста и срца на слављење Њено, приповедајте од 
рода до рода хвале сили и чудесима Њеним, положите преславно 
име Њено као знамење и као печат на срца ваша; као што кокош 
покрива пилиће своје тако и Она нас покрива покровом ризе Своје.  

Псалам 78.  

Господарице, вољни моји греси и дуси нечисти уђоше у храм свети 
душе моје, и грубо га опустошише. Јао, плачући плачем са 
Јеремијом и сузе су моје на образима мојим, како ли потамне злато 
вере моје? Како ли се поквари сребро љубави моје к најслађем 
Исусу? Како ли се расуше тековине хришћанских светиња?/Јао, 
сагреших небу и пред Тобом, Владичице, заступи ме грешника 
пред Богом, причисли ме опет у број изабраних Његових, кани на 
срце моје ојађено кап, росоносну кап небеске благодати Твоје.  

Псалам 79.  

Који си пасао древни Израиљ, који си облагодатио нови у 
љубљеном Сину Твоме Спаситељу Христу, премилосрдни Оче 
небески, удостој нас да долично похвалимо пренепорочну 
Приснодјеву Марију, као Ону која је родила божанског нашег 
Избавитеља и Спаситеља целог рода људског, јер је целог живота 
странствовања Синовљева на земљи била неразлучно присутна у 
свим Његовим страдањима и понижењима, била Му је храбра 
саподвижница. О, љубљена и најсветија Мати Божја, удостој нас 
да имамо на устима и у срцу ову пророчку песму Твоју: јер ево од 
сада ће Ме звати блаженом сви нараштаји.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресвета Богородице Приснодјево Марија, од Тебе прими 
благовољењем Цар над царевима и Господ над господарима. Ти си 
посредница између Бога и људи, небо и земља измирише се 
благословеним плодом Твојим. Измоли код човекољубивог Бога и 
мојим гресима опроштај, да бих свим срцем заволео и прослављао 



 

Сина Твога, Господа нашег Исуса Христа и тебе многомилостиву 
Матер, сада и у све векове векова.  

Псалам 80.  

Радујте се Господарици, помоћници нашој, кличите Јој у весељу 
срца вашега: неће оставити празним смирено мољење ваше, 
испуниће добром све молбе ваше, само да подражавамо смирењу, 
послушности и кротости Њеној. Јер Она љуби богобојажљива срца, 
Њена благодат свагда пребива са онима који су такви. Притеците к 
Њој са светим заветима, и Њених се неизречених блага насладите. 
Слава Теби, Владичице, неодузимљиво благо душа наших!  

Псалам 81.  

Бог стаде на сабору небеском, од узвишеног благовољења 
Његовог, као рајски цвет произиђе Мати Божја. Приђите и 
припадните ногама Њеним сви који Њу љубите и поштујете, јер је 
Она извор вечнога живота, забадава ће напојити оне који су жедни, 
и који пију од овог Извора неће ожеднети до века.  

Псалам 82.  

Владичице, ко је после Бога једнак или сличан Теби на небесима 
или на земљи, јер чашћу и славом превазилазиш житеље неба и 
земнородне? Колико је далеко небо од земље, тако превазилазиш 
сва створења. Приљуби се душа моја Теби, Царице небеска, учини 
да непрестано гледам славу Твоју и величанство Твоје, да бих се 
наситио благодати Твоје. 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресвета, више од свих жена благословена, Богородице 
Марија, после Јединородног Сина Твог, истинито спасење свих 
верних. Учини ми, Владичице, да не будем ухваћен никаквом 
љубављу овога света, већ да презревши све саблазни и похоте 



 

телесне, у Троједином Богу и у материнском благом заклону твог 
покрова нађем истинити мир души својој заувек.  

Псалам 83.  

Како су мили горњи станови Твоји, препрослављена Господарице 
Марија, и како је красна скинија вечнога покоја Твога. Окрени се, 
окрени се жалосна душо моја свим твојим жељама према ономе 
вечноме покоју твоме, вечна нерукотворна палата и за тебе је 
спремљена. Царица небеска жели твоје спасење, предстојећи 
престолу Божјем непрестано се моли и за тебе, и молитва Њена 
лепше мирише него ливан и кад, узлазећи пред љубљеног Сина 
Њеног, Спаситеља нашег. Слава Теби, Владичице, која си 
неуспављива у молитвама за нас, и која се за нас заузимаш 
необоривим заступништвом Твојим!  

Псалам 84.  

Благоизволео си, Господе, да осветиш утробу пренепоручене 
Приснодјеве Марије Твојим спасоносним очовечењем; најлепша је 
између кћери јерусалимских и име је Њено пуно благослова. 
Певајте Преблагословеној, свети Архангели и Ангели; славите Је 
Силе и Господства, верни тражите мудрост Њену, убоги обогатите 
се из ризница дарежљивости њене, који желите вечно спасење 
призивајте Је у помоћ у простоти срца ваших.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Царице небеска, ти као пурпуран зрак блисташ, као месец 
кад је јасан и пун све осветљаваш; дај мени грешноме, молим Ти 
се, да Ти узносим благодарствене молитве свагда, и да ништа 
друго не желим, само да Твоје материнске очи никад не окренеш 
од мене, јер су јасније и чистије и од очију светих Ангела, о 
Најсветија Приснодјево Марија!  

КАТИЗМА 12.  



 

Псалам 85.  

Приклони, Господарице, ухо Твоје и услиши ме, обрати к мени 
материнско лице Твоје, и помилуј ме: сјај красоте Твоје весели 
душу моју, милост је Твоја слађа од меда из саћа, давањем 
благодати Твоје просвећујеш ми разум, извор благости Твоје поји 
жедне, ангелски израз лица Твога одвраћа од греха: видети Те, 
познати Те и поклањати Ти се јесте корен блаженог бесмрћа, и 
прослављати силу Твоју пут је у спасење. 

Псалам 86.  

Основ је духовног живота љубити Исуса Христа свим срцем и 
свом душом, и Оној кога Га је родила у телу, љубљеној Матери 
Његовој, Пречистој Приснодјеви Марији, поклањати се почетак је 
побожности и поштовање Ње као препрослављене Царице небеске, 
часније од Херувима и славније од Серафима. Преславне ствари 
говоре о Теби, о најсвештенији храме и рају умни. Који истинито 
имају наду у Тебе, задобиће све ризнице небеске, а који Те не 
призивају у овом животу лишиће се вечног блаженства. О 
премилосрдна Владичице, учини да живимо благодаћу Светог 
Духа, и да најслађе име Твоје буде непрестано у срцима нашим!  

Псалам 87.  

Господарице Марија, Ти си једина брза помоћница мени ка 
спасењу моме: дању и ноћу вичем к Теби, погледај на тугу моју 
унутарњу и Твојом небеском посетом утеши замрли дух мој. 
Умножише се безакоња у души мојој, и нема мира у костима мојим 
од терета грехова мојих, но молим Ти се, Владичице, помози ми 
против зле воље моје за борбу са телесним похотама.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пренепорочна, која предстојиш Пресветој Тројици, радуј 
се, благословена међу женама, душом и телом Пречиста Марија: 
молим Ти се, обасјај светлошћу лица Твога унутрашњост душе 



 

моје, јер ће се Теби обрадовати срце моје, утешиће се дух мој, да 
бих се вредно трудио за име Твоје, и да бих Те љубио свом душом 
и свим срцем у векове векова.  

Псалам 88.  

Милост ћу Твоју, Господарице, у векове опевати; уљем милосрђа 
Твога ублажи окорело срце моје и вином милости Твоје исцели 
греховне ране моје. Молим Ти се, Владичице, покажи ми се благим 
лицем при кончини мојој, и небески лик Твој расветлиће мрак 
исхода душе моје из окајаног тела: избави ме од ненадне смрти, да 
се никад не обрадује злу моме непријатељ душе моје.  

Псалам 89.  

Владичице, прибежиште си нам била у невољама нашим, и сада 
изливаш са неба благодат Твоју на све добре молбе наше. Ако нам 
одузмеш милост Твоју због грехова наших, обузеће нас сва зла, 
немамо другу предстатељицу пред Богом осим Тебе једине. Спаси 
нас, Владичице, спаси, на Тебе се надамо и не сумњајући верујемо 
да се у нади нашој никад нећемо постидети.  

Псалам 90.  

Који живе у помоћи (у сенци) Матере Божије, под моћним 
покровом Њеним настаниће се. Адски непријатељ, ђаво, неће га 
достићи нити ранити, и стрела његова што лети неће га се дотаћи, 
јер ће га многомоћна Владичица избавити од замки онога који 
лови, и својим ће га крилима закрилити. Вапијте ка Њој сви који 
сте у невољама и смртоносна рана неће снаћи душе ни тела ваша, 
свуда ће вам показати спасење Њено.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресвета Богородице Марија; заузми се за беспомоћне, 
охрабри малодушне, утеши тужне, моли за народ, заступи клирос 
(све који су у црквеним чиновима) и све православне хришћане 



 

прими под своје заступништво, да се веселе и ликују празнујући 
сви због преславног имена Твога.  

КАТИЗМА 13.  

Псалам 91.  

Добро је хвалити Господа, добро је опевати славу и чудеса 
љубљене његове Матере Приснодјеве Марије; јављајте чистим 
умом милосрђе Њено и све милости Њене, кличите заједно са 
гуслама срца вашега јер се узвеличаше на нама предивна дела 
Њена, а човек безуман ово не разуме: који Њу траже постаће рајски 
грађани и који у уму и срцу носе најслађе име Њено записаће се у 
књиге вечног живота, настаниће се у дворовима Господњим.  

Псалам 92.  

Зацари се Господ, у красоту се обуче, одену и благословену Матер 
Своју у преукрашену одежду свих добродетељи предивних, јер 
Духом Светим освећеном дому Његовом приличи таква светост. 
Научи и нас, Владичице, да чинимо сваку правду, обуци нам душе 
у ризе спасења да не останемо изван дворца Христова, помози 
нама који патимо од нечисте савести, преобрази је и придодај и нас 
у део небеских истина.  

Псалам 93.  

Бог освете Господ је, јер Његовом праведном суду припада суд над 
гресима нашим, али Ти, о свемилостива Владичице, на 
дуготрпљење га склањаш и умољаваш, и кад нам Ти не би 
помагала заузимањем Твојим пред Њим, зачас би се преселила 
душа наша у ад због окорелости своје у греху. Благо оном ко у 
срцу осети материнско ходотајство Твоје. Није узалудна молитва 
којом Ти се обраћа свака грешна душа због мноштва грехова, 
небеске утехе Твоје охрабриће је и мрачни дух очајања ишчезнуће. 
Слава Теби, Царице небеска, спасење грешника који траже 
спасење.  



 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресвета Приснодјево Марија, пречиста и узвишенија од 
свих чинова ангелских и архангелских, дјева пре рођења, у рођењу 
дјева, и после рођења дјева. Молим Ти се, дај ми ову благодат: да 
заволим душевну и телесну чистоту и да не будем лишен 
благодати Светога Духа.  

Псалам 94.  

Приђите, обрадујмо се Господарици нашој, Приснодјеви Марији; 
сусретнимо је са псалмима, и песмама духовним похвалимо је; 
приђимо и поклонимо се стопама Њеним исповедајући са 
искреним плачем пред Њом све грехе наше. Она ће код љубљеног 
Сина свога, Христа Бога нашега, да измоли за нас; Она ће 
предстати на суду Божјем, заузеће се при разлучењу за душу нашу 
и удостојиће нас Својим молбама вечног и блаженог покоја и 
тишине.  

Псалам 95.  

Запевајте нове захвалне песме, запевајте Матери Божјој сви 
крајеви земаљски, приповедите међу народима славу Њену и међу 
свим људима чудеса Њена. Слава је небеска у најсветијем лицу 
Њеном, кротост и смирење у очима Њеним: да се веселе небеса 
која су стан Царица свемоћне, да се радује земља празнујући због 
преславног имена Њеног.  

Псалам 96.  

Господ се зацари, радују се небеса и земља, и радује се више од 
свих небеских житеља и земнородних возљубљена Мати Његова, 
Пречиста Приснодјева Марија, у свим областима власти Његове. 
Поклањајте Јој се сви рајски житељи, Ангели, Архангели и све 
силе небеске, узвеличајте велику вашу Царицу; патријарси и 
пророци сплетите Јој вечне похвале; апостоли, светитељи, 
мученици, исповедници и девственици, запевајте Јој песме 



 

сионске; веселите се сви праведни због препрослављене 
Владичице; исповедајте увек и свуда, уснама и срцем, спомен 
светости Њене.  

Песма (уместо славе)  

Звездо увек сјајна, Приснодјево Марија, просвети, молим Ти се, 
греховну слепоћу моју, сагни се уздасима душе моје која Те усрдно 
љуби, испуни срце моје на небеском благодаћу, да бих и ја, иако 
недостојан, но по благости и милости возљубљеног Сина Твога, 
мојега истинитог Спаситеља, до сада сачуван, био удостојен 
понеке и најмање мрвице која падне са трпезе вечне радости.  

Псалам 97.  

Запевајте Господарици нашој песму нову, јер учини дивна чудеса у 
роду хришћанском, показа милост Своју свим крајевима 
земаљским. Зна за име Њено сва васељена, а ми више од свих 
верујемо и исповедамо, да је она била, јесте и биће за свагда 
премилосрдна наша Мати, бездна милости и милосрђа, лествица ка 
небу, мислени ковчег којим смо од вечног огњеног потопа срећно 
спашени.  

Псалам 98.  

Господ се зацари и са Њим се прослави и возљубљена Матер 
Његова, као часнија од Херувима и славнија од Серафима стоји 
Богу с десна, велика је у Сиону слава Њена и у Горњем Јерусалиму 
достојанство Њено, велика је хвала њена и на земљи, и Црква 
верних хвали преславно име њено увек и у векове векова.  

Псалам 99.  

Ускликните Матери Божијој сви верни и побожни људи, молите 
Јој се са усрђем и радујте Јој се у радости духовној; приступите к 
Њој са смиреним срцем и у срдачном умиљењу преклоните колена 
пред светом иконом Њеног лика, небеском благодаћу обасјаног; 



 

будимо чисти срцем и показаће нам се у миру и тишини. Од кога 
пак Царица небеска, због окамењености и нераскајаности срца, 
одврати лице Своје томе нема наде на спасење. О, премилосрдна 
Владичице, сети нас се у благовољењу Твоме и адска мрзост 
ишчезнуће.  

Псалам 100.  

Милост и суд певам Ти, Царице небеска, певам милост Твоју и ако 
је смирено тражим нећу погинути, но спашен бићу; певам суд по 
коме ме, и поред мојих безакоња, ниси лишила материнског 
благовољења Твога према мени; хвалићу и хвалићу у песмама име 
Твоје, Владичице, и задобићу истински покој души мојој. Пружах 
се према благости Твојој и милосрђу Твоме и не бих лишен у 
надању и у уздању моме на Тебе; утврди слабу душу моју у вери, 
нади и љубави према возљубљеном Твоме Сину и Богу моме, да 
Тобом дарује опроштај сагрешења мојих.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се Ти која љубиш самоћу и вечни мир желиш свима који су 
верници. Најкроткија Дјево међу девојкама јерусалимским, 
миомириси цвете, тиха и незлобива голубице, чедољубива Мати, 
растерај, молим Ти се, сујетне мисли моје и дух расејани сабери, да 
бих пред Тобом уздишући клањао се увек. Амин.  

КАТИЗМА 14.  

Псалам 101.  

Господарице, услиши молитву моју, и вапај срца мога да изађе 
преда Те; немој одвратити пресвето лице Твоје од мене нити се 
узгнушај од нечистоте моје: не остави ме да погинем од злих 
непријатеља душе моје, и не допусти да ме са бесом и јарошћу 
исмеју; они који се на тебе надају неће се побојати од претећих 
намера својих, и који Тебе хвале, молитвама Твојим избавиће се од 



 

свих ђавољих напада јер носиш на рукама Твојим Победитеља ада 
и смрти.  

Псалам 102.  

Благосиљај, душо моја, возљубљену Матер Господа нашег Исуса 
Христа, и све што је у мени име свето Њезино; нећемо заборавити 
доброчинства Њена нити милости и милосрђа Њена; благодаћу се 
Њеном греси заглађују и болести се исцељују. Благосиљајте Је све 
силе небеске; благосиљајте Је сви житељи неба и земнородни.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се најблагороднија Родитељко јединороднога Сина Божијег, 
Приснодјево Марија, која свима врата милосрђа отвараш јер од 
светиња Твојих примамо благодат. Прими, Свеблагословена, наше 
молитве које се преда Те изливају из оскрнављених уста и моли за 
нас возљубљенога Сина Твога, да његовим најсветијим 
благовољењем после овога живота будемо удостојени да Те 
угледамо у Царству Божијем са Оцем и Сином и Светим Духом у 
сву вечност.  

Псалам 103.  

Благосиљај душо моја, Господа, који се узвиси веома; благосиљај 
веома и Приснодјеву Марију која се обуче у небеску велељепоту 
(красоту), јер погледа Господ на смирење слушкиње Своје, и ми, 
род хришћански, у умиљењу срца да је називамо блаженом, јер је 
слађа души нашој од саћа и меда успомена Њена, и слатка нам је 
свака повест о великим чудесима Њеним. Она је премилосрдна 
Мати, и због нас као о деци радује се, и ми, као голи птићи испод 
раширених крила, заштићавани Њеним покровом свагда, нећемо се 
убојати да прођемо и поред сени смртне, зла се нећемо уплашити, 
са нама је Владичица наша, са нама је милост и помоћ њена.  

Псалам 104.  



 

Хвалите топлим молитвама Царицу нашу Богородицу и призивајте 
Је у радости срца због светог имена Њеног; певајте Јој у песмама и 
псалмима духовним, проповедајући о преславним чудесима Њеним 
од рода до рода, знамење и силе пре и сада које Она учини; 
хвалите Је и преузносите кћери сионске, јер вас Она обручи 
небеском Женику Цару Славе; поклањајте се са побожним страхом 
лицу Њеном које сија у светој лепоти јер је спасење ваше на 
рукама Њеним, вечно држи Она на њима Богомладенца, и који Њу 
буду достојно поштовали, примиће од Господа праведну награду.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, неувенљиви Рајски Цвете, и молим Те да ме умиришеш 
миомирисним ароматима Твојим; срце Те моје љуби, чувства се 
радују, сав се ум мој окриљује.  

КАТИЗМА 15.  

Псалам 105.  

Хвалите Владичицу Богородицу, јер је блага у милосрђу своме: ко 
ће изрећи силу Њену, ко ће испричати све хвале Њене? Управи на 
добро, о премилосрдна Мати, нас које захвата бура у океану 
сујетног света овог, помози нам спасењем Твојим. Свим срцем 
молимо Те и од све душе Тебе величамо, услиши оне који пред 
Тобом уздишу, помози беспомоћним, утеши оне што плачу, 
развесели тужне, јер си Ти живоносни источник милости за све 
који Ти са вером и молитвеним усрђем прибегавају. Слава Теби, 
непостидна надо наша!  

Псалам 106.  

Хвалите Господа јер је благ; хвалите и возљубљену Матер Његову 
јер је велика милост Њена на нама, управља нас на пут истините 
мудрости, указује на мирне стазе ка небеској истини, учи нас 
страху Господњем и из срца оних који Је љубе изгони љубав према 
свету која је непријатељство према Богу. Блажени смо ако Њој 



 

наше молитве буду благоугодне, кости ће наше починути у обиљу 
Њене благодати, наситиће Њоме гладне и напојити жедне душе; из 
утробе Њене проистиче живи и вечни Источник спасења нашег.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се цвете, насађени у Едему, који заслађујеш све неизрецивим 
миомиром Твојим; радуј се, пренепорочна чистото коју заволе Дух 
Свети; радуј се славо свих који девствују Господа ради; помози, 
Владичице, молимо Ти се, да и ми сачувамо душевну и телесну 
чистоту, јер су блажени чисти срцем, јер ће они Бога видети.  

Псалам 107.  

Спремно је срце моје, Господарице, да Ти запева хвалу; тражити 
благодат твоју боље је од злата и од драгог камена; милост је 
Господња на онима који Те уистину поштују, који Те прослављају 
прославиће се и далеко ће бити од вечне погибије; који Те у 
напастима и искушењима призивају сачувани ће бити у заклону 
раширених крила брзе помоћи Твоје.  

Псалам 108.  

Господарице, похвало моја, немој ћутати, и ову испевану песму 
благовољењем прими; погледај на мали и недостојни труд мој и 
учини га теби угодним; сачувај ме неповређеног под заштитом 
деснице Твоје и утеши скрушену душу благошћу и милошћу 
возљубљеног Сина Твога, истинитог Спаситеља, Господа и Бога 
мог.  

Песма (уместо славе)  

О, преблагословена Приснодјево Марија, возљубљена кћери Оца 
небесног, молим се Теби: буди мени грешноме што је крма лађи 
све док пловим по бурном мору века овог, и особито при крају 
живота мога, срећно да стигнем у пристаниште небеског 
Јерусалима где ћу Те хвалити и благосиљати и тебе, 



 

Присноблажену и Пренепорочну, славити у векове векова 
бесконачне вечности. Амин.  

КАТИЗМА 16.  

Псалам 109.  

Рече Господ Господарици нашој: стани, возљубљена Мати Моја, 
Мени здесна; светиња и благост Твоја веома су Ми угодне, стога 
царствуј са мном у векове, венац бесмртности биће на глави Твојој, 
а светлост и сјај његов никад неће потамнети. О, Мати светлости, 
просвети нас који смо у мраку греховном светињом Твојом и излиј 
на нас мудрост и разумевање науке Христове.  

Псалам 110.  

Хвалићу Те, Господарице, свим срцем мојим и прослављаћу Те 
устима мојим; о чудесима која си учинила приповедаће се од рода 
до рода, и милост је Твоја у истини и правди; Отац небески учини 
вечни завет мира са нама кроз возљубљеног Сина Твог, и Ти, 
Владичице, послужила си великој и најсветијој тајни овој. Како је 
блажен удео наш, како је несагледива нада наша на Тебе! Славно је 
и чудесно име Твоје у нама; који га у срцу држе неће се побојати 
ни у часу смрти.  

Псалам 111.  

Благо човеку који Тебе побожно поштује, о Богомати Приснодјево 
Марија, блажено је срце његово које Тебе пламено љуби, блажена 
је душа његова која не може да престане да Те хвали; молитвама 
Твојим засјаће у души његовој светлост божанска и Дух Свети 
просветлиће му разум; вечан ће спомен бити таквоме, од зла које 
долази неће се уплашити срце његово, утврдиће га царица небеска 
благодаћу Својом и заступништвом Својом сачуваће га до века.  

Песма (уместо славе)  



 

Радуј се, небесни Кивоте, почивало живога Бога, неизрециво 
зачињање тела Христовог, чашо Цара небескога у којој се Духом 
Светим раствори вино неисцрпне благодати! Какво захваљивање 
или благодарење да послужи нама за похвалу Теби, светлоносна 
Владичице? Радујемо се и веселимо се, јер се Тобом извршише 
преславна дела промисла Божјега.  

Псалам 112.  

Хвалите, децо, Матер Господњу; хвалите, старци, име свето Њено; 
од истока сунчевог до запада хваљено је име Њено; кротко је и 
смирено лице Њено; милост је Њена над сваким створом, и 
милоште су њене до свих крајева земаљских. Слава теби, 
Владичице, хришћанска славо и похвало!  

Псалам 113.  

При исходу душе моје из Египта овог света предстани јој, небеска 
Утешитељко; озари је светим лицем Твојим, и привиди демонски 
неће је уплашити; буди јој лествица према небу и заступи је јер је 
без одговора на Страшном Суду Христовом.  

Псалам 114.  

Заволех Матер Господа Бога мојега и светлост благодати Њене 
обасја ме; поседоше ме болести смртоносне и ужаси паклени 
окружише ме, али име Маријино призвах и утеши се душа моја. 
Спомен је Твој, Владичице, увек у срцу моме и неће ме повредити 
злоба лукавога. Устани, душо моја, и хвали Њу и наћи ћеш 
блажени мир у будућем животу када дође праведни Судија да 
свакоме да по делима његовим.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, свемилостива Мати, Преблагословена Приснодјево 
Марија; погледај одозго на недостојног грешника и угаси страсти 
моје зле воље, јер се радујеш моме обраћењу на прави пут, а ја Те 



 

молим да ме управиш, да сачуваш и да ме заклониш од свих налета 
ђавољих.  

Псалам 115.  

Веровах зато и говорих о слави и величини Твојој, хвалећи Те, 
Царице небеска. Ти си чаша спасења и од благодатног пића у њој 
као од хране небеске наситиће се душа моја; благословом утробе 
Твоје раскини везе грехова мојих и дај ми, Владичице, помоћ и 
силу до последњег даха мога сачувај ме целог, и завет мира и 
љубави са Богом нека буде неповређен.  

Псалам 116.  

Хвалите Господарицу нашу, Богородицу, сви народи; величајте Је 
сви људи, јер је увек милост Њена над нама, покровом смо Њеним 
увек и свугде покривени; који Њу побожно поштују неће погинути 
и који Јој се моле из дубине душе, неће се лишити Њеног 
материнског заступништва; а који се не радују због достојне 
поштовања светиње Њене, умреће у гресима својим.  

Псалам 117.  

Хвалите Господа јер је добар, хвалите и возљубљену Матер 
Његову јер су милости Њене на нама до века, милосрђе ће Њено 
ишчупати грех из срца и благодат ће Њена очистити оскрнављену 
савест, душа ће се наша кроз кајање приближити Христу, а који се 
удаље не желећи се кајати, неће наћи вечни мир са Богом. О, 
свемилостива Господарице, хвалимо Те свим срцем нашим и 
величамо Те, јер си нам била спасење, зато и сада чуј нас који Те 
призивамо.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Царице небеска, свето почивало несместивог Божанства! 
Ти си украс небесима; Ти си умно сунце што обасјава земљу. 
Озари и очисти, молим Ти се, моје грехољубиво срце и, ако Ти је 



 

нешто у моме животу непријатно, уклони то од мене, а љубав ми 
топлу даруј према небеским обећањима, у славу Божју и на радост 
Теби због спасења грешне душе моје.  

КАТИЗМА 17.  

Псалам 118.  

Благо онима којима је пут непорочан и који ходе у закону 
Господњем; блажени су и они који следују светим добродетељима 
Матере Божје: благо онима који подражавају смирењу Њеном; 
блажени су судеоници Њене благости; блажени су који љубе 
кротост срца Њеног: блажени су који Јој служе светим заветима: 
блажени су који имају у Њој чврсту наду и сигурно уздање; 
блажени су које прими под Своје заступништво Царица небеска. О, 
свемилостива Владичице, нека се излију на нас све благодатне 
милости Твоје, да се насладимо њима као у сваком богатству!  

Исти псалам  

Подај нам слугама Твојим, Господарице, ову Твоју велику 
благодат, да са љубављу творимо свету вољу возљубљеног Сина 
Твог; немој сакрити од нас милосрђе Твоје и познаћемо чудеса 
Твоја на нама. Пожеле душа наша да стално пева хвалу Теби; кроз 
Тебе нам дође спасење Твоје у Господу. чиме да Ти захвалимо због 
свега што си нам даровала? Закон материнске воље Твоје, о 
Светија од свих светих, поставила си и утврдила у нашим срцима; 
узвиси душе наше ка вишој љубави, и одврати очи наше да не 
гледају сујетно; страх Божји да нам буде страх синовљи, и смирену 
побожност Твоју дај нам за утеху у смирењу нашем. О, 
свемилостива Владичице, молимо се пред лицем Твојим и 
преклањамо колена пред Тобом, помилуј нас по милости Твојој!  

Исти псалам  

Чинила си добро, Господарице, у сваком роду свима који су Те у 
истини призивали у помоћ; сећамо се и ми грешни предивних 



 

чудеса Твојих и учвршћујемо се уздањем у надање небеско. 
Окружише нас напасти али нас моћна десница Твоја избави од 
њих; благо душама нашим, јер се под тегобом њиховом смирисмо. 
О, свемилостива Мати, дај нам духовни разум, да бисмо се 
клањали доброти живога Бога и смиривали се пред очинским 
казнама Његовим.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, свеблагословена Приснодјево Марија! Ти си светлост у 
тами греховној и непостидна нада свих који се у Тебе уздају; 
смирено Те молимо, угаси законопреступне страсти срца наших, и 
одврати нас од искушења тела и света; добацују нам 
законопреступници подсмехе своје, али Ти Заступнице, дај нам 
умиљење да заплачемо над гресима нашим, и плачући због њих да 
окончамо овај живот хришћански и удостој нас да задобијемо 
милост Божију.  

Исти псалам  

Нестају дух и срце наше ишчекујући спасење од Тебе, Владичице; 
покажи нам благодатно светло Твоје; оживи нас милошћу Твојом, 
довека нећемо заборавити доброту Твоју, јер кад Ти не би 
предстојала молећи за нас и умољавајући возљубљенога Сина 
Твога и Бога нашега, погинули бисмо у многосујетном живљењу 
нашем. Ти си неугасива светиљка нама који смо у тами греховној; 
више од свих који нас уче разумећемо закон Божији, и од 
заповести Спаситеља нашег нећемо одступити, ако нам Ти, Царице 
небеска, будеш помогла.  

Исти псалам  

Дивни су милости и милосрђа Твоја, о најсветија Мати Божија! 
Дивна су чудеса Твоја на нама; Ти си близу свима вернима и 
изабраницима Божијим, и сви су путеви Твоји истина; далеко је 
спасење и помоћ Твоја од оних који се не труде да се побожно 
клањају и служе Теби, јер су неправедне помисли њихове; нека 



 

дођу на нас, смирено те молимо, милосрђа Твоја и бићемо живи у 
Господу. Како је слатка у грлу нашем хвала Твоја, више него мед у 
устима свеблагословено име Твоје; прими нас који смо туђинци 
међу људима, милостиво нас прими у вечност и сачувај нас од 
адске грозоте.  

Песма (уместо славе)  

Радује се, Пресвета Богородице Марија под Твоју материнску 
милост и покров са вером и љубављу прибегавамо, данас и свакога 
дана, и сваке ноћи, и у часу смрти наше Теби уручујемо душе у 
тела наша, сву наду у свем живљењу на Тебе полажемо да бисмо 
Твојим заступништвом и помоћи могли сва дела наша да 
поправимо, и да се изменимо према најсветијој вољи 
возљубљенога Сина Твога, Спаситеља нашега.  

Исти псалам  

Погледај на нас, свемилостива Господарице, и помилуј нас који 
љубимо најсветије име Твоје; свим срцем нашим вичемо к Теби и 
Теби се молимо, Владичице: управи стопе (кораке) наше на путеве 
спасења, да нас не надвлада и не завлада над нама и над вољом 
нашом никакво безакоње. чујте, небеса, и слушај, земљо: као што 
одојче без матере која га доји не може преживети, тако и ми без 
Господарице наше Приснодјеве Марије не можемо добити вечно 
спасење. Многи имају мира они који љубе и поштују и клањају се 
Царици небеској; под Њеном заштитом који буду пребивали биће 
далеко од вечне смрти.  

Исти псалам  

Обилазећи око нас окружише нас кнезови адски, свуда су замке 
поднебесне злобе постављене да ухвате срце или душу нашу, али 
од призивања најсветијег имена Твога, о возљубљена Мати Божија, 
оне као дим ишчезавају, заједно са ђаволима који су их поставили. 
много мира имају они који љубе име Твоје, и нема за њих 
спотицања; жива ће бити душа наша и хвалиће Тебе, 



 

премилосрдну Владичицу своју; милост нам Твоја свуда помаже; 
седам пута на дан певамо Ти хвалу Господњу, и нећемо престати 
да призивамо тебе, Помоћнице наша, јер су небески путеви Твоји 
светлост и истина. 

Песма (уместо славе)  

Радуј се, благодатна Приснодјево Марија! Ко ти достојно може 
заблагодарити или Тебе похвалити? Пуна су небеса славе Твоја и 
препуна је земља милости Твоје; бесеменим Твојим и пречистим 
рођењем Сина Божијег од пропасти и вечне смрти душе си наше 
ослободила и у Рај бесмртности уселила.  

КАТИЗМА 18.  

Псалам 119.  

Ка Теби, Господарице, у невољи повиках, виках и чула си ме. 
Избави душу моју до свакога зла у све дане живота мојега, стреле 
кушача наоштрене падају на главу моју и у опасности од греха, јао 
мени, налази се душа моја, али, Ти Владичице, силом својом сатри 
главу адске змије, крвника и непријатеља мога, да се не зарадује 
због пада мога, а ја ћу се радовати и веселићу се о једином Богу, 
Спаситељу моме; узвеличаћу и Тебе, Помоћницу моју, у вечном 
хваљењу.  

Псалам 120.  

Подигох мислене моје очи горе, тамо где Ти пребиваш, Царице 
Небеска, и сиђе у срце моје велика утеха, јер Ти нећеш задремати 
нити ћеш уснути чувајући ме од свих ђавољих нападаја; улазак мој 
и излазак мој свагда милостиво погледаш. Слава Теби, 
премилосрдна Мати, која се бринеш и која желиш вечно спасење 
грешној души мојој.  

Псалам 121.  



 

Развеселих се духом вере и наде на Тебе, преславна Царице 
Небеска и Владарко земље. Ако под Твојим заклоном благочестно 
поживим, у вечне станове у дому Господњем уселићу се у 
Јерусалим велики град небески кога осветљава Слава Божија и 
светиљка је његова Јагње. О, Владичице, молим Ти се са сузама, 
ојачај веру моју у обећања небеска, оживи наду на милост 
возљубљеног Сина Твога Господа нашега Исуса Христа, распали 
љубав да бих у свему испуњавао најсветију вољу његову. Слава 
Теби, преблага моја Наставнице на путу истине и спасења!  

Псалам 122.  

Теби подигох мислене очи моје, свемилосрдна Мати, која са 
возљубљеним Сином Твојим царујеш на небесима, и као што су 
очи слушкиње упрте у руке госпође њене тако су и очи наше упрте 
у Тебе, Владичице, докле не добијемо од Тебе благовремену 
помоћ. Нека је благословено заступништво Твоје; благословена си 
на небесима и на земљи; у мору и свима безданима благословено је 
девство и чистота Твоја; благословена да буде света душа Твоја и 
препрослављено тело Твоје! 

Псалам 123.  

Кад нас не би Господарица наша, Приснодјева Марија, заступила 
пред Богом, због грехова наших постигле би нас многе беде, и кад 
би устали адски непријатељи на нас, живе би нас прождерали, али 
Ти, премилостива Заступнице, са нама си и ми се Тобом избависмо 
од њихове злобе. Помоћ је наша у имену Господњем и у 
милостивом имену Твоме, Владичице Богородице.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се обрадована од Бога, Приснодјево Марија! Од призивања 
светога имена Твога ђаволи дршћу; од блистања славе Твоје тамне 
власти ишчезавају; Твојим рођењем отварају се врата рајска и 
избраници Божји, са њима и сви грешници, митари и блудници 
који се покајаше, одлазе к Богу узлазећи без препрека, а ја Ти се 



 

молим усрдно: најусрдније Те молим, посети и убогу моју душу, да 
у све дане живота мога верно Теби послужим и да ме избавиш од 
власти таме.  

Псалам 124.  

Који се на Тебе надају, Мати Божија, неће се уплашити од лица 
ђавољих. Веселите се и радујте се сви који љубите Богородицу, јер 
ће вам помоћи у дан туге ваше. Сети се милосрђа Твојих, 
Господарице, и сачувај нас док смо у странствовању на земљи; 
окрени пресветло лице Твоје на нас и обори непријатеље наше, 
који траже погибао нашу, да у миру и тишини поживимо, и у 
свакој побожности и чистоти, прослављајући Тебе Владичицу 
нашу и Помоћницу.  

Псалам 125.  

Кад нас погледаш лицем Твојим пресветлим и материнским, ми 
који Те знамо и молимо се Теби, веселићемо се у срцима нашим и 
душама нашим Божијом благодаћу и Твојим милостима. 
Преблагословена си ти од Божанске силе Исуса Христа више од 
свих жена на земљи; неће престати хвала Твоја у устима нашим, 
нити вера и љубав према Теби, Владичице; срца оних који Те 
успоштују побожно благословиће се од Бога и неће се лишити 
свакога блага.  

Псалам 126.  

Кад не би Господарица, Владичица наша и Царица Небеска, 
предстатељствовала за нас грешне пред правосудним Богом, 
изазвали би греси наши праведни гњев Његов и освету, и ако Она 
не би као мислено сунце обасјавала све крајеве земље дивним 
знамењима и преславним чудесима, тама неверовања и магла 
незнања обузела би људе. О, премилостива Владичице, верујемо не 
сумњајући, молимо се смирено и клањамо се Теби са добром 
надом, пред небом и земљом исповедајући да си Ти небеска 
незалазна светлост што светли у тами земаљских сујета, да си Ти 



 

свим грешницима који се кају посредница за спасење, да си Ти 
возљубљена Мати Божија, преблагословена од рода и у све родове; 
Господ је с Тобом и кроза Те је са нама. 

Псалам 127.  

Блажени су сви који Ти се у умиљењу моле, Господарице, блажени 
су који знају свету вољу Твоју и који желе да је творе онако како је 
Теби угодно — јешће слатке плодове трудова својих и гледаће 
вечна блага горњег Јерусалима. Блажени су који Те родише, 
Владичице, спомен ће њихов бити са похвалама до века; блажена 
утроба Твоја која је носила у телу Исуса Христа и дојка коју Он 
сисаше. О, Преблажена и Преблагословена међу женама, обрати к 
нама материнско лице Твоје и умољена буди од свих који Те 
призивају.  

Псалам 128.  

Много пута бораху се са мном адски непријатељи моји, али си ме 
Ти, Владичице, од њих избавила; много пута се бораху, али Ти, 
Помоћнице моја, ниси предала душу моју у вечну погубну власт 
њихову, Ти си ме сачувала изнутра и споља. О Посреднице 
спасења мога, помози ми да донесем плодове достојне покајања, да 
са добром надом дођем на крај живота мога и удостојим се да 
угледам најсветији плод утробе Твоје, премилосрдног Спаситеља 
мог и Искупитеља.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, преблагословена Приснодјево Марија, грлице која волиш 
пустињу, голубице најчистија! Покажи лик твој и учини да се чује 
глас Твој, јер је глас Твој сладак и лице Твоје красно. О, Царице 
Небеска, усне су Твоје као саће које капље; кад говориш мед је и 
млеко испод језика Твога, и миомирис је ризе Твоје као мирис 
ливана. О Невесто неневесна! О најсветија Приснодјево Маријо! 
Срце си наше привукла у благодат Твоју, за Тобом хитамо. Учини, 



 

Владичице, да се течење наше испуни неисказним небеским 
уздасима за Христом Исусом.  

Псалам 129.  

Из дубине срца мога завиках к Теби, Господарице. Чуј глас 
мољења мог, јер је код Господа Бога милост, и много је избављења 
код Тебе. Избави ме, Владичице, из руку непријатеља мојих; 
посрами и расточи налете и смерања њихова против мене; смилуј 
се у дан невоље и у часу не остави убогу душу моју, сусретни је са 
утехом вечног спасења.  

Псалам 130.  

Господарице, не узноси се срце моје због великих и дивних ствари 
овога света, јер пролази овај свет и лице његово (привид његов). 
Ти си се, Владичице, светињом, славом и чашћу преузвисила над 
свима, и Тебе једину љуби душа моја; име је Твоје као миро 
изливено и мирис милости твојих лепши је од свих аромата. Ти 
једина, у мраку греховном, рудиш предамном као јутро, добра као 
месец, изабрана као сунце, и Тебе, Царицу Небеску, стављам као 
печат на срце моје и поклањам се најсветијем величанству Твоме. 

Псалам 131.  

Сети се, Господарице, пророка што царова и великога праоца 
Твога Давида, коме се закле Господ у истини и неће је се одрећи, 
јер си Ти из њега, као из благословеног корена, процветали за нас 
рајски изданак. Ти си цвет пољски и крин у долини, који нам је 
процветао са небеским миром и весељем. О животворни душевни 
Рају, Тобом се тешимо на земљи странствовања нашега, веселимо 
се због богатства славе твоје у беди нашој. Учини и помози, 
Владичице, да се, хранећи се у овом животу сузним хлебом 
истинског кајања због грехова наших, наситимо једном и Хлебом 
Живота, благословеним и најсветијим плодом утробе Твоје.  

Псалам 132.  



 

Како је добро и како је богоугодно за нас верне да благочесно 
поштујемо и именујемо блаженом Тебе, Небеска Царице, јер нас 
сам Господ осењује за то благословом Својим и наградиће нас 
будућим вечним блаженством. О милосрдни Троједини Боже, како 
је велико мноштво милости Твоје коју изливаш на нас грешне кроз 
предстатељство к теби за нас преблагословене Приснодјеве 
Марије! Нека је Теби слава и част! Амин.  

Псалам 133.  

Од сада благосиљајте возљубљену Матер Божију сви који се уздате 
у свето име Њено; дању и ноћу подижите руке ваше ка пренебесној 
Светињи, где Она предстоји у неизрецивој слави најсветијем лицу 
Божијем. Утешиће се благодаћу њеном преизобилно ојађене душе 
и срца ваша. Благосиљајте Је све благословене слуге Њене; 
благосиљајте Је сви Ангели и Архангели и сви свети Божији; 
хвалите Је небеса и небеса над небесима; и вода што је изнад 
небеса; хвалите Је у векове због чудеса Њених.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се хришћанима чедољубива Мати Марија, бездно милости и 
милосрђа! Очисти, молим Ти се, срце моје од греховних страсти, и 
ако Ти је нешто на мени или у мени непријазно, молитвама Твојим 
нека то од мене одврати Онај који зна судбине; ка небеским 
обећањима распали дух мој, да мислим, да учиним и трудим се за 
Господа Ти ми помози.  

КАТИЗМА 19.  

Псалам 134.  

Хвалите име Господње, прослављајући и име Приснодјеве Марије; 
у молитвама и мољењима прибегавајте ка Њеном најсветијем 
величанству; успоставиће Она у вама добру вољу, и неће вас 
надвладати грешне похоте. Јер, који свагда на Њу помишљају и са 
благодарношћу се радују Њеним милоштама, наћи ће небеску 



 

сладост и мир у души и срцу. О, грешници! Уздахнимо ка Њој 
скривеним у срцу осећањима, и молитвама ће се Њеним свима 
нама даровати побожан и богоугодан живот и блажени крај.  

Псалам 135.  

Хвалите Господа јер је добар, јер доброту и благост Своју раздаје 
свима кроз заузимање Царице Небеске. О Владичице, опомени нас 
се у смирењу нашем, и заштити нас од адског фараона и мрске 
силе његове Твојом моћном руком и узвишеном мишицом. 
Певајмо Господу јер се славно прослави! Певамо и опеваћемо Те у 
благодарственим песмама, многомоћна Владичице, јер се 
избависмо и избављамо Тобом од зала. Моћ непобедиву носиш на 
рукама Твојим.  

Псалам 136.  

На рекама вавилонским плакаху тужни Јевреји, а ми ћемо заридати 
због грехова наших и смирено завапити Богородици Приснодјеви 
Марији; принећемо Јој плач од срца и уздисања из душе, јер 
нећемо добити опроштај грехова нити вечно спасење душама 
нашим без благословеног Плода утробе Њене. Њеним светим и 
благопријатним молитвама код Њега верујемо и исповедамо да 
ћемо достићи небески бесконачни живот.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се преукрашена свим добродетељима, Приснодјево Марија, 
изворе који не пресушује, неисцрпни кладенче живоносних вода, 
престоле огњени, скинијо небеска! Молим Ти се са сузама, да 
милост Твоја утврди слабо срце моје и светиња Твоја да освети 
убогу душу моју, да ме не победе прелести греховне већ да се 
избавим молитвама твојим од свих зала искушења.  

Псалам 137.  



 

Хвалићу Те, Господарице, свим срцем мојим, јер Тобом пронађох 
милостивим и милосрдним Исуса Христа. чуј речи моје и уздахе 
моје у онај дан кад Те призовем и у онај час кад завапим к теби; 
умножи духовну илу вере у слабој души мојој и у боловима срца 
буди животворно утешење срцу које Тебе тражи. О, Владичице 
која ми добра чиниш! Даруј ми да живим у миру под материнским 
Твојим покровом!  

Псалам 138.  

Господарице, искушала си ме и познала си падове и преступе моје, 
али се на мени грешном умножише материнске милости Твоје и 
раширише нада мном благодати Твоје. Гледам на небо као блудни 
син, али се скруших предстатељство Твојим. Надахњивањем 
Твојим се смирих, спасох се гледајући на свету икону кротког лица 
Твога; вером и надом у Спаситеља мога, кога Ти држиш на рукама 
својим и показујеш Га мени грешном на утеху, ја се надам да 
добијем блаженство у векове векова. 

Псалам 139.  

Отми ме, Господарице, од човека лукавога, од врага адскога 
сачувај ме; затегао је лук свој против мене ђаво и лажима својим 
лови душу моју; сатри, Владичице, силу његову лукаву и заустави 
неваљалство његово; окрени безакоње које је намислио на врат 
његов и пропаст, коју је припремио, да упадне скоро, а ја ћу се 
радовати теби и веселићу се због спасења мога.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресвета Богородице, од Херувима часнија и од 
Серафима славнија и ближа Богу! Твоју славу, достојанство, 
светлост, милосрђе и све милости Твоје, утехе и благослове, ко 
може достојно опевати? Ти си океан неисцрпних чудеса.  

Псалам 140.  



 

Господарице, смирено вапијем к Теби, услиши ме, погледај на 
мољење моје и на прозбе моје; нека се исправи молитва моја као 
кадило пред лицем Твојим увече, ујутру и у подне, и на свако 
време, да не помрачи злоба овог света мој разум; учини ми, 
Владичице, да свагда разумем оно што је Теби благоугодно и 
утврди срце моје у истинитој љубави према Теби.  

Псалам 141.  

Гласом мојим ка Господарици завиках и усрдно се Њој помолих; 
проливах пред Њом сузе моје, и болове срца мога Њој изложих, јер 
адска зла змија гледа мени у пету, и свуда ми разастире замке 
своје; помози ми, Владичице, да се не спотакну ноге моје пред 
њом, већ да сама буде смрвљена под ногама мојим, јер она дрхти 
од имена и силе Твоје.  

Псалам 142.  

Господарице, услиши молитву моју; чуј мољење моје, јер погна 
ђаво душу моју, бесни еда би ме спречио на путу ка вечноме 
спасењу; отежава ми срце мраком својим и ожалошћује веома дух 
мој. Немој, Владичице, одвратити лице Твоје од мене, да не 
упаднем са онима који силазе у адски ров, већ пошљи светлост 
Твоју, и нестаће испред мене мрак његов и сачуваће се живот мој и 
разум мој.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Приснодјево преславна! Возљубљена Мати Божија 
благодатна, слађа од меда из саћа, од сунца лепша, сјајнија него 
месец, блиставија него звезде, мириснија од кипариса и свих 
аромата! Учини, Свемилостива, учини, да ради спомињања 
пресветог имена Твога све сујете и утехе овога света презрем и од 
срца одбацим, узлећући целим бићем ка небеским красотама. 

КАТИЗМА 20.  



 

Псалам 143.  

Благословена си, Господарице, јер нас, слуге Твоје, обучаваш за 
борбу против света, тела и ђавола; против света, учиш нас како да 
одвраћамо очи од превара његових и како да не прионе срце наше 
за сујете његове; против тела, како да себе чувамо у целомудрију и 
не дирамо забрањене плодове; против ђавола, како да разумемо 
искушења која нам прави и саблазни у које жели да нас увуче, и 
како да се дејству њиховом свепобедоносно противимо. О 
свемоћна Владичице, молимо Те и нећемо престати да Те молимо, 
блесни муњом силе Твоје и порази их, и прослави са висине славе 
Твоје свете у бици овој моћну десницу Твоју, да опевајући опевамо 
Тебе ми, слуге Твоје, које си избавила од зала. Ти знаш, 
Владичице, колико смо склони греху и како нам је много потребна 
помоћ Твоја. Разгори срца наша жељама небеским и испуни нас 
духом рајске сладости.  

Псалам 144.  

Узвишаваћу Те, возљубљена Мати Сина Божијег, и сваки дан 
певаћу Ти хвалу. По свој земљи људи прослављају милости Твоје и 
острва многа величају чудеса твоја; Ангели и Архангели 
проповедају светост душе Твоје, и сви свети објављују кротост и 
смирење Твоје. Очи наше уздају се у Тебе, Господарице, пошаљи 
нам храну и пиће у благопотребно време; жељну душу нашу 
насити и нахрани небеским сладостима, и ми, слуге Твоје, 
благосиљаћемо Те као премилосрдну Матер у векове векова.  

Псалам 145.  

Хвали, душо моја, Господарицу Приснодјеву Марију, непрестано 
хвали све док не изађеш из тела свог. Када изађеш из тамнице 
блатног тела твог, Она ће те сусрести као Заступница, и на 
непознатом путу биће Предводитељка која носи наду; војске и 
пукови лукавих бесова пред Њеном светлошћу ће ишчезнути, и 
доћи ћеш без страха до врата вечног мира. Слава, хвала и част 



 

Царици Небеској, која ће нас са Собом милостиво привести у 
Царство небеско.  

Песма (уместо славе)  

Радуј се, Пресветла Приснодјево Марија, возљубљена Мати 
Спаситеља Христа Бога нашега! Као кристал прозирни изворе пун 
небеских сладости, рајска башто преукрашена свим светим 
добродетељима, мисаоно небо које веселиш душе и срца наша! О, 
најпрекраснија и преблагословена међу женама, осени мене 
грешнога лучама благости Твојих, да у тишини и миру проживим 
на овој земљи и у сенци смрти, и потом Твојом помоћи да 
достигнем Отаџбину небеску.  

Псалам 146.  

Хвалите Господарицу Приснодјеву Марију, јер је добар псалам. 
Мила Јој је и угодна оваква хвала, и Она је помоћница скрушенима 
у срцу и излиће на њих миомир свога мира и благовољења. Велике 
су милости Њене; благодат и милосрђе Њено немају краја. 
Сусретните Је са клицањем, у хвалама псаламским певајте Јој. 
Благоволеће Царица Небеска над онима који Је прослављају и који 
се надају на милости Њене.  

Псалам 147.  

Хвали, Цркво Божија, возљубљену Матер Спаситеља Христа; 
прослављај Је, новоблагодатни Сионе; синове ће твоје Она 
благословити и рашириће их од мора до мора, добрим миром 
окружиће их и у нади својој неће се постидети.  

Псалам 148.  

Хвалите Господарицу Марију на небесима; хвалите Је на висинама, 
тамо где седи на престолу неприступне славе, у ризе позлаћене 
одевена и преукрашена; хвалите Је сви људи, и животиње и птице 
небеске и рибе морске; хвалите Је сунце и месец; хвалите Је звезде 



 

и светлост; хвалите Је Херувими и Серафими, Престоли, 
Господства и Власти; хвалите Је сви Ангели и Архангели и сви 
чинови војски небеских. Слава, хвала и част Приснодјеви Марији!  

Песма (уместо славе)  

Преславна Богородице Приснодјево Марија, Водитељко у животу 
нашем, измоли код љубљенога Сина Твога, Спаситеља нашег, 
милост за нас грешне, да у вери, нади и љубави према Њему 
истрајемо непоколебљиво, и да се удостојимо хришћанског краја.  

Псалам 149.  

Запевајте Господарици нашој и Царици велику и нову песму! 
Хвала је Њена на збору праведничком, веселе се небеса због славе 
Њене, острва морска и сва васиона, вода и мраз и јара, муње и 
светлост прослављају Њу. Узвишавање је Њено у грлима 
праведника, и хвала је Њена у лику свих светих. Граде Божији, 
Сионе небесни, празнуј због Ње у песмама хвале!  

Псалам 150.  

Хвалите сви православни велику Господарицу, силну Владичицу, 
Небеску Царицу, премилосрдну вашу Матер, брзу помоћницу, 
усрдну заступницу, пречисту и преблагословену Приснодјеву 
Марију; хвалите преузвишене Њене добродетељи и велика чудеса 
Њена, хвалите Је патријарси и пророци; хвалите Је апостоли и 
светитељи; хвалите Је мученици и исповедници; хвалите Је 
девственици и подвижници; хвалите Је пустињаци и монаси; 
хвалите Је зборови свих верних; хвалите је, децо и све праведне 
душе грађана небеских; све што дише да хвали Пресветога 
Господа, и да хвали и благодатну Приснодјеву Марију. Амин.  

Песма (уместо славе)  

Преблагословена си, Господарице Марија, возљубљена Мати 
Господа нашега Исуса Христа, који нас посети оваплотивши се од 



 

Тебе, и учини нама људима Својим избављење вечно, који Те 
уздиже из дома Давида слуге Свога, који кроза Те испуни заклетву 
којом се закле да оцима нашим Аврааму и семену његову до века, 
који обори са престола силне и преузвиси Тебе смирену на 
небесима и на земљи, и Ти, благодатна Приснодјево Марија, 
великом си пророчицом од нас именована зато што си прорекла да 
ће Те сви нараштаји блаженом звати, и ми Те именујемо блаженом 
и нећемо престати да Те именујемо. О, Звездо Јутарња, која стално 
сијаш на небу и на земљи, осветљавај нас лучама помоћи Твоје у 
дану и у ноћи, да не залутамо до краја у мраку греховних сујета. 
Јер си Ти слава небеса и наша непостидна нада, јер много може 
Твоја материнска молитва да умоли за нас небеског Владику, коме 
нека је, као премилосрдном Богу нашем, и Теби, као усрдној 
Заштитници нашој, од нас грешних част и слава у све векове 
векова! Амин.  

МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОИЦИ  

Коме да завапим, Владичице, коме да прибегнем у љутој невољи 
мојој, ако не к Теби, Царице Небеска? Ко ће примити плач мој и 
уздисање, ако нећеш Ти, Надо хришћанска и Прибежиште нама 
грешнима? Ко ће више него Ти од несреће и у несрећи да заштити? 
Услиши уздисање моје и пригни ухо Твоје ка мољењима мојим. 
Владичице, Мати Бога мојега, не презри мене коме је потребна 
Твоја помоћ и немој ме одбацити зато што сам грешан, но уразуми 
ме и научи, Царице Небеска. Немој одступити од мене, слуге 
Твога, Владичице, због роптања мога, буди ми Мати и 
Покровитељка. Уручујем себе милостивом Покрову Твоме, само 
ако хоћеш да се постараш за мене. Приведи ме, грешника, ка тихом 
и безметежном живљењу да оплакујем грехе моје. Јао мени, коме 
да прибегнем свеокривљени ја, ако ли не теби, Узданици и 
Прибежишту грешника, у нади на неизрециву милост Твоју и 
милосрђе? Којим речима да се правдам за преступе моје пред 
величанством славе Твоје? О Владичице, Царице Небеска! Ти си 
ми Мајка и Надање, Ти си ми Уздање и Прибежиште, Покров, 
Заступништво и Помоћ. Царице моја преблага и брза Заступнице, 
покриј претупе моје заузимањем Својим, заштити ме од 



 

невидљивих непријатеља – ђавола, и од оних видљивих; умекшај 
срце злих људи који устају на мене. О, Мати Господа мога Творца, 
Ти си Корен сваког девства и неувенљиви Цвет сваке чистоте! О, 
Богородитељко, Ти ми подај помоћ немоћноме од телесних страсти 
и болова срца, јер једино Твоје и са Тобом и Твога Сина и Бога 
нашег имам заступање: и Твојим предивним заступништвом нека 
ја будем оправдан и да се избавим од сваке беде и напасти 
свесилним молитвама Твојим, Свечиста, Непорочна и Преславна 
Мати Божија Марија.  

Радуј се, Благодатна; радуј се, Обрадована; радуј се, 
Преблагословена, Господ је с Тобом!  

КРАЈ  

Богу слава и хвала, и узвишавање Мајци Божијој, Владичици 
нашој, Приснодјеви Марији  

Са благословом Његовог Преосвештенства епископа сремског 
господина Василија, Издаје СПЗ Шид, превод: Хиландарски монаси 

 



 

Богородичино правило 

по уставу светосерафимовско - дивјејвског манастира 

 

 

 
Преподобни Серафим Саровски је благословио својим духовним 
чедима да увек када чине литијски вход по Канавки, читају 150 
пута Богородице Дјево... Богородичино правило, које садржи 
целокупни земни живот Пресвете Мајке Божије, подељено је на 15 
ступњева, по најважнијим догађајима из Њеног живота. По 
откривењу саме Богородице, испуњавање овог Правила важније је 
од Акатиста, и ко ово Правило испуњава бива под нарочитим 
покровитељством Царице Небесне.  
 
"...Ко Канавку с молитвом пролази и 150 пута Богородицу помене, 
томе је све ту: и Атон, и Јерусалим, и Кијев!" 



 

 
БОГОРОДИЧИНО ПРАВИЛО  
 
Прва десетица  

 
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.  
 
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је с Тобом, 
благословена си Ти међу женама и благословен је плод утробе 
Твоје, јер си родила Спаситеља душама нашим. (десет пута)  
 
Тропар Рождеству Пресвете Богородице, глас 4.  
 
Рођење Твоје Богородице Дјево, објави радост свему свету, јер из 
Тебе засија Сунце Правде, Христос Бог наш, и укинувши 
проклетство даде благослов, а уништивши смрт дарова нам живот 
вечни.  
 
 

Друга десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Ваведењу Пресвете Богородице, глас 4.  
 
Данас је, преднацрт Божијег благовољења, и проповед људског 
спасења; у храм Божији јавно се Дјева уводи, и Христа свима 
наговештава. Њој и ми из све душе кличемо: Радуј се испуњење 
Творчева домостроја.  



 

 
 

Трећа десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Кондак Богородици, глас 8.  
 
Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а 
избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге Твоје, 
Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас 
опасности избави да Ти кличемо: Радуј се Невесто Неневесна!  
 
 

Четврта десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Благовести, глас 4.  
 
Данас је почетак нашега спасења и превечне тајне откривење. Син 
Божији постаје Син Дјеве, и Гаврило објављује благу вест. Стога и 
ми с њим Богородици кличемо: Радуј се, Благодатна, Господ је с 
Тобом!  
 
 

Пета десетица  



 

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Радосни сусрет са Јелисаветом  
 
Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек 
блажену и пренепорочну, и Матер Бога нашега. Часнију од 
Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч 
непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.  
 
 

Шеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Рождеству Христовом, глас 4.  
 
Рођење Твоје, Христе Боже наш, обасјало је свет светлошћу 
Богопознања, јер тада је оне што звезде обожаваху, звезда научила 
да се клањају Теби, Сунцу Правде, и да познају Тебе, Исток с 
висине; Господе, слава Ти!  
 
 

Седма десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 



 

Тропар Сретења Господњег, глас 1.  
 
Радуј се, Благодатна Богородице Дјево, јер из Тебе засија Сунце 
Правде, Христос Бог наш, Који просвећује оне у тами; весели се и 
ти старче праведни, који си примио у наручје Ослободиоца душа 
наших, дарујућег нам Васкрсење!  
 
 

Осма десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Кондак Богородици — Бекство у Египат, глас 8.  
 
Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а 
избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге Твоје, 
Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас 
опасности избави да ти кличемо: Радуј се Невесто Неневесна!  
 

Девета десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Кондак Богородици — тродневно с бригом трагање за 
дванаестогодишњим Исусом Христом, глас 8.  
 
Теби, Војвоткињи Која се бори за нас, узносимо песме победне, а 
избавивши се од зла — песме захвалне, ми, слуге Твоје, 
Богородице. Но, пошто имаш моћ непобедиву, од сваке нас 



 

опасности избави да Ти кличемо: Радуј се Невесто Неневесна!  
 
 

Десета десетица 

 
 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Страсти на Голготи  
 
Благообразни Јосиф, скинувши с дрвета пречисто Тело Твоје, 
обави га чистом плаштаницом, и мирисима помазавши положи га у 
нови гроб.  
 
Не ридај мене ради Мајко, гледајући у гробу Сина, Кога си у 
утроби бесемено зачела; јер ћу васкрснути и прославићу се, и 
узнећу у слави, непрестано као Бог, оне који Те вером и љубављу 
величају.  
 
 

Једанаеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Васкрс  
 
Христос воскресе из мртвих, и смрћу смрт победи, и онима који су 
у гробовима, живот дарова. (трипут)  
 



 

Анђео клицаше Благодатној: Чиста Дјево, радуј се, и опет велим: 
радуј се; Твој Син васкрсе трећега дана из гроба, и подиже мртве; 
народи веселите се!  
 
Блистај се, блистај, нови Јерусалиме, јер слава Господња тебе 
обасја. Ликуј сада и весели се, Сионе, а Ти се радуј, Богородице 
Чиста, због васкрсења Сина Твога.  
 

Дванаеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Вазнесењу, глас 4.  
 
Вазнео Си се у слави, Христе, Боже наш, обрадовавши ученике 
обећањем Светога Духа, пошто су се благословом уверили, да си 
Ти Син Божији, избавитељ света!  
 

Тринаеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Педесетници, глас 8.  
 
Благословен си Христе, Боже наш, Који си (Апостоле) показао као 
премудре ловце, пославши им Духа Светога, и Који си преко њих 
освојио цео свет: Човекољупче, слава Ти!  
 



 

Четрнаеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Тропар Успењу, глас 1.  
 
Сачувала си Девојаштво и поред тога што си родила, и ниси по 
уснућу свет оставила, Богородице; преставила си се за живот јер си 
Мати Живота, и молитвама Својим избављаш душе наше!  
 
 

Петнаеста десетица  

 
Оче наш...  
 
Богородице Дјево... (десет пута)  
 
Достојно је ваистину блаженом звати Тебе, Богородицу, увек 
блажену и пренепорочну, и Матер Бога нашега. Часнију од 
Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе што Бога Реч 
непорочно роди, ваистину Богородицу величамо.  
 
 
 
Богородичино правило је, по предању руских монаха, правило које 
је сама Мајка Божија открила у 8. веку, и њега су некада 
испуњавали сви хришћани. У келији светог Серафима Саровскога 
пронађена је свешчица у којој су описана чуда која су се дешавала 
онима који су свакодневно испуњавали Богородичино правило. 
Много је с ветом Серафиму Саровском блиских монаха и јереја и 



 

духовних чеда који су ово свакодневно чинили. Један од њих је и 
старац Захарија (18501936), великосхимник. Он је говорио: „ без 
благослова Царице Небесне, децо моја, ништа не почињите да 
радите. Када окончате посао, захваљујте Њој, Брзопомоћници у 
свему богоугодном. “ Старац се јако радовао када је неко од 
његових духовних чеда испуњавао Правило. Други старац, отац 
Данило (Гумановски), кротки и тихи молитвеник, цео свој живот 
је испуњавао Богородичино правило. Због љубави према Царици 
Небесној, за живота је био прозван Богородичиним Старцем. У 
сачуваном писму свом духовном чеду писао је: „ даћу вам један 
истинско спасавајући савет — читајте свакодневно 150 пута 
Богородице Дјево, и та ће вас молитва спасити. Ако вам је 
испочетка тешко да 150 пута на дан понављате ову молитву, а ви 
је читајте по 50 пута на дан. Тада после сваке Десетице читајте 
по једанпут Оче наш и по једанпут Отвори нам двери милосрђа... 
„  
 
Старац Захарија је веома ценио епископа Серафима (Звездинског) 
који је свакодневно испуњавао Богородичино правило, при чему се 
молио за спасење целога света. Једном од својих духовних чеда 
епископ Серафим је предао начин на који се он молио Приснодјеви 
Марији, после сваке Десетице:  
 
1. Спомињући Рождество Пресвете Богородице треба се молити за 
мајке, очеве и децу.  
 
2. Спомињући Ваведење у храм Пресвете Богородице молимо се за 
заблуделе и од вере отпале.  
 
3. Спомињући Благовести молимо се за утешење оних који тугују.  
 
4. Спомињући сусрет Пресвете Богородице с Јелисаветом, молимо 
се за сусрет раздвојених - деце и ближњих који су нестали без 



 

вести.  
 
5. Спомињући Рождество Христово молимо се за препород душе и 
рођење новог живота у Христу.  
 
6. Спомињући Сретење Господње молимо се Мајци Божијој да нас 
удостоји да се при последњем издисају причестимо Пресветим 
Тајнама Христовом.  
 
7. Спомињући Бекство у Египат Мајке Божије са Богомладенцем, 
молимо се да нам Царица Небеска помогне да избегнемо искушења 
и да се избавимо од напасти животних.  
 
8. Спомињући нестанак дванаестогодишњег Исуса Христа у 
Јерусалиму, и бригу Мајке Божије за то време, молимо се 
Богомајци за постојану Исусову молитву.  
 
9. Спомињући чудо у Кани Галилејској, када је Господ претворио 
воду у вино, по молби Мајке Божије: "вина више немају", молимо 
Мајку Божију да нам помогне у раду и да нас избави од сваке 
опасности.  
 
10. Спомињући Мајку Божију испод Крста Господњег када је туга 
као мач прошла кроз Њену душу, молимо се Мајци Божијој да нам 
укрепи душевне силе и одагна униније из душе наше.  
 
11. Спомињући Васкрсење Христово, молимо Мајку Божију да 
васкрсне снагу и ободри душу за подвиг.  
 
12. Спомињући Вазнесење Христово којем је присуствовала и 
Мајка Божија, молимо Царицу Небесну да уздигне душу нашу од 
земних сујетних забава и да нас непрестано упућује на спасење.  
 



 

13. Спомињући Сионску горњицу и Силазак Светога Духа на 
Апостоле и на Мајку Божију, молимо се: Срце чисто саздај у мени 
и дух прав обнови у мени. Не одбаци ме од лица Твога и Духа 
Твога Светога не одузми од мене.  
 
14. Спомињући Успење Пресвете Богородице молимо за мирну, 
непостидну и безметежну нашу кончину.  
 
15. Спомињући славу Мајке Божије којом се Она увенчала после 
Успења Њеног на небу, молимо Царицу Небесну да не остави 
верне који живе на земљи, него да их заштити од сваког зла часним 
Својим покровом.  
 
 
 
 
После сваке Десетице епископ Серафим Звездински се молио 
својим нарочитим начином којег ником није откривао, тај начин 
познаје само Господ и Царица Небесна, а једна монахиња - његово 
духовно чедо - после сваке Десетице молила се овако:  
 
1. О, Пресвета Владичице Богородице, спаси и сачувај слуге Твоје 
(имена родитеља и сродника), а оне који су умрли (имена) са 
Светима упокој у вечној слави Твојој.  
 
2. О, Пресвета Владичице Богородице, спаси и сачувај и 
присаједини Светој Православној Цркви заблуделе и отпале слуге 
Твоје (имена).  
 
3. О, Пресвета Владичице Богородице пошаљи утеху слугама 
твојим који тугују и болују (имена).  
 
4. О, Пресвета Владичице Богородице, сједини раздвојене слуге 



 

Своје (имена).  
 
5. О, Пресвета Владичице Богородице, даруј да: сви они који су 
оглашени постану крштени.  
 
6. О, Пресвета Владичице Богородице, удостој ме да се неосуђено, 
при последњем издисају, причестим Пречистим Тајнама 
Христовим.  
 
7. О, Пресвета Владичице Богородице, помози нам да избегнемо 
искушења и избави нас од сваке напасти.  
 
8. О, Пресвета Владичице Богородице, Пречиста Дјево Маријо, 
даруј ме непрестаном молитвом Исусовом.  
 
9. О, Пресвета Владичице Богородице, помози ми у сваком делу и 
избави ме од сваке опасности и тескобе.  
 
10. О, Пресвета Владичице Богородице, Преблагословена Дјево 
Маријо, одагнај униније из моје душе и укрепи душевне силе.  
 
11. О, Пресвета Владичице Богородице, воскресни душу моју и 
даруј ми снагу подвига.  
 
12. О, Пресвета Владичице Богородице, избави ме од сујетних 
примисли, и даруј ми ум и срце који жуде за спасењем.  
 
13. О, Пресвета Владичице Богородице, ниспошљи и укрепи 
благодат Светога Духа у моме срцу.  
 
14. О, Пресвета Владичице Богородице, учини да крај живота мога 
буде непостидан и миран.  
 



 

15. О, Пресвета Владичице Богородице, сачувај ме од сваког зла и 
заштити ме часним Твојим покровом!  
 
 
Дивјејевски манастир Св. Серафима оживео је 1991. године. 
Баћушка је рекао да ће по обновљењу манастир заживети са 1000 
монахиња. Велики литијски вход по Канавки са испуњењем 
Богородичиног правила врши се:  
 
1. На спомен Св. Серафима Саровског 2/15. јануара;  
 
2. На празник Мајке Божије "Умиленија", 27јула/10. авг., с иконом 
Царице Небесне и с моштима Преп. Серафима;  
 
3. Целе Светле седмице, свакодневно после Литургије с читањем 
Васкршњег канона, Васкрсних стихира и Јеванђеља;  
 
4. На Успење Пресвете Богородице, 17/30. августа;  
 
5. На празник установљења Млинске обитељи, 9/22. дец.;  
 
6. 1/14. јан. у поноћ, пред празник Обрезања Господњег;  
 
7. На све Господње празнике;  
 
8. Приликом посета чудотворних икона у Дивјејево. 



 

 

Молитве Богородици 

за различите прилике 



 

Мати Божија!Утешитељице тужних,Радости оних који су клонули,Надо 
ожалошћених,ободрење малодушних!Утеши моју напаћену душу која Ти са 
вером прибегава,разагнај олујне облаке туге који су помрачили моју душу 
,објасјај ме светлошћу Твоје спасоносне благодати,даруј ми да те увек 
проналазим као сигурну Помоћницу,слатку утеху ,мир и спокојство.Свакој 
жалосној души која те као силну Помоћницу призива увек ћеш помоћи да се 
утеши и умири,јер уз Твоје заступништво ништа није немогуће,Неневесна 
Мати.Изабрана Војвоткињо,Заступнице и Уточиште читавог света,помози 
мени који се и због најситнијих искушења пометем и постанем 
малодушан,јер ти увек прибегавам са вером,љубављу и надом. 

  

Текст из Валаамског Отачника 



 

МОЛИТВЕ МАЈЦИ БОЖЈОЈ 
за сваки дан у недељи 
 

У НЕДЕЉУ 

Препуна милости, Пречиста Дјево Богородице, Мајко 
милосрђа и човекољубља, веома велика Надо и Уздање 
наше! 

О, Мајко Возљубљеног, веома жељеног и изнад сваке 
љубави узвишеног Спаситеља Исуса Христа, Човекољупца 
и Бога мога, Светлости помрачене душе моје! 

К Теби ја многогрешни и без наде у другога прилазим, 
Изворе милосрђа и човекољубља. Помилуј ме, помилуј ме, 
вапијем к Теби болно, смилуј се на мене рањенога, међу 
љуте разбојнике палога, и са хаљином у коју ме обуче отац. 
Авај мени који лежим наг и без учињених добрих дела! 
Засмрдеше и труну ране моје од неразумног живота мога. 

Заштитнице моја, Пресвета Богородице, молим Те понизно, 
погледај на мене милостивим оком Својим, и не презри 
мене помраченог и целог укаљаног, свог у варљиву сласт 
утопљеног, и у грех палог, без наде да могу сам да устанем. 

Смилуј се на мене и пружи ми руку помоћи, подигни ме из 
дубине грехова, о Радости моја! Извуци ме, избави ме од 
оних који су ме опколили, и нека засија светлост лица 
Твога на слугу Твога. Спаси пропалог, очисти нечистог, 
подигни у зло палог, јер Ти све можеш, јер си Мајка Бога 
Који може све. 



 

Излиј на мене милост срца Свога, и дај и мени да имам 
срце милостиво. Тебе као једину и истиниту наду стекох у 
животу своме. Не одбаци мене који к Теби прилазим, но 
погледај на тугу моју, Дјево Богородице! 

Душевне жеље моје и ове молитве прими и спаси ме, 
Посреднице спасења мога! Амин. 

 



 

 

У ПОНЕДЕЉАК 

Од нечистих уста мојих ирими молитву ову, о Пречиста, 
Чедна и Непорочна Дјево Богородице! Не оглуши се о 
речи моје, о Радости моја, но ме погледај и помилуј, 
Мајко Творца мога! 

За време живота мога не одступај од мене, јер си 
Господарка моја и на Тебе сву наду своју полажем. 
Стога и у време смрти моје дођи ми, Помоћнице моја, и 
не посрами ме ни тада. Знам, знам, Дјево Пречиста, за 
многе грехове сам крив, и као покајник дрхтим 
помишљајући на час суда. Но, Радости моја, покажи ми 
тада лик Свој, излиј на мене милост Своју, Заступнице 
спасења мога. Очисти ме, Господарице, уклони гнев 
злих духова и страшна и одвратна испитивања њихова. 
Избави ме злоба њихових и сву тадашњу тугу и жалост 
моју у радост претвори, светлошћу и светошћу Својом. 
И удостој ме да без тешкоћа прођем крај начала и власти 
таме и да се удостојим да се поклоним на Небесима 
Христу Богу нашем, који вечно у слави пребива са 
Беспочетним Оцем Његовим и Пресветим и 
Благим Духом Његовим у све векове векова. Амин. 

 

У УТОРАК 

О, Пресвета Владичице моја Богородице, од Ангела, 
Архангела, Херувима и Серафима узвишенија и од свих 
Светих најсветија, Дјево Свенепорочна, Мати Божија! 
Спаси ме, спаси ме смиреног и грешног слугу Твога. Ти 
си ми све, Свемилостива Госпођо, сву наду моју у Бога, 



 

преко Твог заступништва, полажем и немам другог 
заклона за спасење осим Тебе, Сведобра и Свемила 
Богомајко! Ти си снага моја, Владичице, Ти си сила 
моја, Ти си радост и туга моја, Ти си заклон мој у 
искушењима. Ти си усправљење моје у падању, Ти си 
спасење моје и најсигурније надање моје. О, Мати 
Творца и Господа мога! Помози ми, неуком пливачу на 
узбурканој пучини животнога мора, тешко обореном и у 
беду палом, у гресима потопљеном. Пружи ми руку и 
помози ми, Помоћнице моја, и избави ме из таме дубоке, 
да не останем у бесконачном очајању. Мноштво грехова 
и страсти подигоше се на мене, и по жељи мојој 
учињени греси притискују ме. 



 

Но Ти, Мајко милог срца, једиио пристаниште где нема 
порока, научи ме да не грешим и спаси ме. Ти си онима без 
наде и изгубљенима, па и мени свејадном, једина Нада и 
Заступница спасења, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

У СРЕДУ 

Преблагословена Богородице, Ти си уздање моје, Ти си ми 
тврда стена и мило надање и склониште за спасење, јер сам 
изнемогао од напада страсти мојих. Спаси ме од свих 
непријатеља који гоне душу моју и лове је разним 
искушењима. На путу овом по којем идем многа осећања 
обузеше ме, многе саблазни, многе неугодности, многе, 
многе лажи. Многе слабости душевне и телесне ухватише 
ме, те стално упадам у грехе, и већ ја, окајани, стекох 
осећања злога духа, везан сам и они ме држе, и шта да 
радим очајан, ја не знам?! Ако желим да се покајем, 
безосећањем и тврдоглавошћу везан сам, ако почнем да 
плачем, немам смирења срдачног, и ни једна кап сузе не 
појави се. Авај покајања мога! Авај беде моје! Авај 
ништавила мога! Коме ћу прибећи за учињене преступе, 
осим к Теби Пресвета Мајко Господа и Спаса нашега. 
Свима који су без наде Ти си једина Нада, Тврђава и 
Заштитница, и зато се Теби они обраћају! Не одбацуј ни 
мене грешнога, Тебе сам нашао као једину утеху у животу 
моме. Пресвета Богородице, Дјево Марија, к Теби јединој у 
свакој муци прилазим са слободом. Не заборави ме у 
животу овом, а у дан смрти моје дођи ми у помоћ, 
Помоћнице моја, да се непријатељи моји постиде када Те 
угледају, и да благодаћу Твојом буду побеђени, 



 

 
Владичице и Посреднице у спасењу моме. Амин! 

 

У ЧЕТВРТАК 

Ко је достојан да Тебе хвали, Пресвета Дјево, чија су уста 
способна Тебе да величају? То сваки ум превазилази! Сва 
велика и славна дела 



 

 

 

која су се догодила са Тобом, јесу тајие, 
Преблагословена Богородице, и превазилазе сваки 
смисао и речи. Лепоти девојаштва Твога и превисокој 
чистоти Твојој задивише се Херувими и уплашише се 
Серафими, чудесно рођење Твоје ни човечији ни 
Анђеоски језик исказати не може. Од Тебе се Вечни и 
Јединородни Син Божији, Бог Реч, неисказано 
оваплотио, родио се, и са људима живео, и Тебе као 
Мајку Своју неизрециво у слави уздигао. Као Царицу 
свих створења Те показа, а нама Те даде као сигурно 
уточиште спасења. Због тога сви који под покров Твој 
прилазе, различитим тугама и болестима обухваћени, 
примају од Тебе велике утехе и оздрављења, и Тобом се 
од разних беда спасавају. Ти си заиста Мајка свих 
ожалошћених и бригама животним оптерећених. Радост 
си тужних, Лекарка болесних, Чуварка младих, 
Помоћница остарелих, Похвала праведних, Спасење и 
Надање грешних и Путовођа ка покајању. А свима увек 
посредништвом Твојим помажеш и све заступаш, пуна 
доброте према онима који прилазе к Теби с вером и 
љубављу. Ти и мени помози очајном, ради трудова 
мојих, Заступнице мила рода хришћанског! Помози ми 
да не останем до краја у гресима, јер немам кога другог 
да ме заштити и покрије, осим Тебе. Владичице, Мајко 
Живота, не напуштај ме и не презири ме! 

Ти благодаћу Божијом знаш све судбине људске, спаси 
ме, недостојног слугу Твога, јер си Благословена у све 
векове векова. Амин. 



 

 
 

У ПЕТАК 

Теби предајем у заштиту живот мој и по Богу сву наду 
спасења мога полажем на Тебе Владичице, Дјево 
Богородице! Моли Те, слуга Твој, не презри ме што 
имам безброј грехова, но погледај на тугу моју, и у 
недоумици подај ми олакшање и утеху, да не бих до 
краја погинуо. Рашири десницу Своју, Чиста, омиј ме од 
нечистоте злих дела мојих и постави ме на прави пут 
заповести Христа, Цара и Бога мога, и да их усрдно 
испуњавам, помоћи Твојом оснажен. Од грехова мојих 
опаких избави ме, Владичице, и покајање спасоносно ми 
подари, да га принесем ка Сину Твоме и Богу, 
Материнским заступништвом 
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Својим. Светлости иеисказаиа, Ти светлошћу 
несхватљивом сијаш, осветли таму моју душевну, у 
којима се безбројни греси крију. Радости моја, избави ме 
од мноштва невидљивих врагова, греси моји су тешки и 
много их имам, врази су моји врло опаки, смрт ми је 
близу, савест ме моја изобличава, гризе, место ме 
огњено плаши, црв непрестани, шкргут зуба, крајња 
тама пакла у страх ме уводи, јер ме очекује плата по 
делима мојим грешним. Авај мени! Шта ћу чинити тада 
и коме ћу прићи да би спасена била душа моја? К Теби 
јединој, Слатка Марија Богородице Преблага! На Тебе 
се уздам, у горчини смрти, Избавитељице свих оних који 
Те зову из пакла љутог. Ти и мени помози, Доброто, јер 
нећу имати тада ниоткуда помоћи, осим Тебе, 
Свеопевана. Спаси ме од ужаса смртнога часа и зла 
нечистих духова и од митарстава у ваздуху после смрти. 
Јави се, молим Те, покажи ми тада Пресвето лице Твоје, 
Владичице, и не остави ме без помоћи. О, мила Мајко, 
осврни се милошћу к мени, јер сам се делима злим 
лишио милости Небеске. И умоли Онога кога си родила 
у телу, Христа Спаситеља и Бога нашега, који је на 
Крсту, нас ради, пречисту Крв Своју пролио, да и ја 
будем причасник заслуга Његових пред Оцем Његовим. 
И да ради њих примим опроштај грехова и вечно 
спасење и прославим неисказану љубав срца Твога, 
Пресвета 

Богородице, и бескрајно милостиво заступништво Твоје у 
бесконачном животу будућих векова. Амин. 



 

 
 

У СУБОТУ 

Радуј се, Дјево Богородице, Пристаниште и 
Заступништво сиромашној души мојој и Надо спасења 
мога! 

Радуј се, јер си радост примила од Ангела који Ти је 
јавио благу вест да ћеш родити Бога Реч! 

Радуј се, јер си носила Творца света у 

утроби Твојој! Радуј се, јер си родила 

у телу Бога, Спаситеља света! Радуј 

се, јер си у рођењу сачувала дјевство! 



 

 

Радуј се, јер си од мудраца дарове иримила и видела их 
како су се поклонили Ономе кога си Ти родила! 

Радуј се, јер су Те и пастири посетили, који су речи 
анђелске слушали о Њему, и Теби то испричали, а Ти си 
све то у срце своје слагала! 

Радуј се, јер си Младенца Исуса, Сина Твога и Бога, у 
храму међу учитељима закона нашла и обрадовала Му се! 

Радуј се, јер иако си страшне болове на крсном страдању, 
распеће и смрт Сина Твога и Бога видела, у слави Небеској 
са ученицима Његовим си Га гледала! 

Радуј се, јер си родила Онога који је послао Духа Светога у 
виду огњених језика на ученике своје! 

Радуј се, јер си наземљи анђелским животом живела! 

Радуј се, јер си чистотом и светошћу све анђелске чинове и 
све свете ликове превазишла! 

Радуј се, јер си при престављењу своме славом узвеличана, 
доласком по душу Твоју Сина Твога и Бога! 

Радуј се, јер си се после три дана васкрсла јавила 
Апостолима Твојим! 

Радуј се, јер си на Небу од Оца и Сина и Духа Светога 
дијадемом вечног царства украшена! 

Радуј се, јер си од свих Небеских сила песмама 
прослављена! 



 

 

Радуј се, јер си села у славу Божанства, пред престо 
Пресвете Тројице! 

Радуј се, јер си Бога са човеком грешним помирила! Радуј 

се, Небеских и земаљских створења Господарице и Царице! 

Радуј се, јер си се удостојила да је све могуће 

заступништву Твоме! Радуј се, јер се сви верни, који Тебе 

призивају, заступништвом Твојим спасавају. 
Радуј се, јер се Тобом тужни теше, болесни исцељују и 
страдалници на време помоћ добијају! 

Молим Те, обрадована Владичице, покрени и у мени 
тугу због грехова мојих и даруј ми радост спасења. 
Подари ми сузе утехе, непрестано умиљење, истинито 
покајање и савршену поправку живота. 

Не гнушај се мене, Владичице, но прими милостиво овај 
молебни глас мој, који ја убоги Теби приносим. Приђи 
ми у помоћ у време када будем без помоћи, у часу 
страшном, када се душа моја буде раздвајала од 
окаљаног тела мога. Тада ми приђи, молим Те, и 
ослободи ме од грехова мојих, и од казне за њих вечне, 
да се не би радовали зли дуси нити геена огњена. 

 



 

 

О, Владичице моја, не допусти да душа моја види 
страшно мучење које су јој демони припремили, но 
приђи и спаси слугу Твога у часу оном ужасном, да Те 
славим у векове, јер си Ти једина Нада моја и Заступница 
спасења мога. Амин. 

МОЛИТВЕ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ ЗА СВАКИ ДАН  У НЕДЕЉИ 
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ПЕТ МОЛИТАВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

(саставио свети Димитрије Ростовски) 

  

  

  

Слава Теби Боже наш, слава Теби! 

  

Царе небесни, Утешитељу, Душе истине, Који си свуда и све 
испуњаваш, Ризницо добара и даваоче живота, дођи и усели се у 
нас и очисти нас од сваке нечистоте и спаси Благи, душе наше. 

  

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

Оче наш … 

  

Слава Теби Христу Богу мојему, који ме грешнога ниси погубио са 
безакоњима мојим, но чак до сада си трпео грехе моје. 

(Начини метанију - клекнувши челом додирни земљу). 

  



 

 

Удостој нас Господе, у овај дан да се сачувамо од греха! Даруј нам 
Господе, да ни речју, ни делом, ни помишљу не прогневимо Тебе 
Саздатеља мога, но сва дела моја, помисли и љубав да буду у славу 
Пресветог Имена Твога. 
(метанија) 

  

Боже, милостив буди мени грешноме у све дане живота мога, у 
исходу моме и по кончини мојој не остави мене. 
(метанија) 

  

Господе Исусе Христе, Сине Божији, прими ме умрлог душом и 
умом; прими ме грешног блудника, нечистог душом и телом! 
Одузми злобу моју и не одврати лица Твога од мене! Не реци, 
Владико:”Не познајем те, ко си”. Но чуј глас мољења мојега; спаси 
ме, јер имаш мноштво доброте и нећеш смрти грешника. Не 
остављам Тебе Саздатеља мога и не одступам од Тебе, док ме не 
услишиш и не даш ми свим гресима опроштај, ради молитава 
Пречисте Матере Твоје, и заступништва часних Бестелесних Сила, 
Анђела хранитеља мога, Светог славног Пророка, Претечу и 
Крститеља Твога Јована, Богоречених Апостола, светлих и 
добропобедних Мученика и Богоносних Отаца и свих Твојих 
угодника. Амин. 

  

  

Молитва прва 

Оче наш… Богородице Дјево… 



 

 

  

О, Милосрдна Мати Дјево Марија! Ја грешни и непотребни слуга 
твој опомињем се Твога бола; када си Ти чула од Симеона Пророка 
о немилостивом убијању Сина Твога, Господа нашег Исуса 
Христа, и приносим Теби ову молитву у част и спомен твога бола. 
Умоли Сина Твога, Господа нашега Исуса Христа да ми дарује 
познање грехова мојих, покајање и жаљење због њих. 
(метанија) 

  

  

Молитва друга 

Оче наш… Богородице Дјево… 

  

О, Богоблажена и Пренепорочцна Мати и Дјево! Прими од мене 
грешног и непотребног слуге Твога ову молитву и Архангелски 
поздрав, у част и спомен Твога бола: када си заборавила у храму 
Сина Твога, Господа нашега Исуса Христа, И тражећи Га, три дана 
Га ниси видела; Њега умоли и од Њега ми испроси опроштење и 
остављење свих грехова мојих. Једина Благословена. 
(метанија) 

  

  

Молитва трећа 

Оче наш… Богородице Дјево… 



 

 

  

О, Пресвета Мати Светлости, Преблагословена Дјево Богородице! 
Прими од мене грешног и непотребног слуге Твог ову молитву и 
Архангелски поздрав, у част и спомен Твога бола: када си чула за 
Сина Твога и Господа нашега Исуса Христа да је ухваћен и свезан 
од Јевреја. Њега умоли да ми врати добродетељ, које сам ја 
грешник кроз грехе изгубио, да Те славим Пречиста у векове. 
(метанија) 

  

  

Молитва четврта 

Оче наш… Богородице Дјево... 

  

О, изворе милосрђа, Пресвета Дјево Богородице! Прими од мене 
грешног и непотребног слуге Твог ову молитву и Архангелски 
поздрав, у част и спомен Твога бола: када си видела на Крсту, међу 
разбојницима, распетога Сина Твога и Господа нашега Исуса 
Христа. Њега умоли Владичице да ми да дар Свога милосрђа у 
часу моје смрти и да ме нахрани Телом и Крвљу Својом 
Божанственом, да Те славим Заступницу нашу вечно. 
(метанија) 

  

  

Молитва пета 



 

 

Оче наш… Богородице Дјево... 

  

О, Надо моја, Пречиста Дјево Богородице! Прими од мене грешног 
и непотребног слуге Твог ову молитву и Архангелски поздрав, у 
част и спомен Твога бола: када си видела Сина Твога и Господа 
нашега Исуса Христа у гробу положеног. Њега умоли Владичице: 
да ми се јави у часу смрти моје, ако је Његова воља, и да прими 
душу моју у живот вечни. Амин 
(метанија) 



 

 

МОЛИТВА МАЈЦИ БОЖИЈОЈ  
 
(Старца Никона Јерусалимца, Горички зборника XV вијек) 
 
Прими свеблагомоћна, Пречиста Владичице Богородитељко, часне 
дарове. И теби јединој прикладне, од нас недостојних слугу Твојих; од 
свих покољења изабрана, која си се од свих створења небеских и 
земаљских узвишенија јавила, светија од херувима, и од серафима 
славнија, од памтивијека скривена тајна, и анђелима непозната, која си 
од анђела радост примила! 
Коју похвалу да ти принесемо, Пречиста? Како да те назовемо, 
Богородице? 
Јер Пророчких ријечи сагласје слушали смо ми о Теби, анђелско стајање 
пред Тобом [гледали] са страхом и трепетом, чедно [родивши 
(зачелом)], јер носиш тијело човјечје [примившега] и оног који носи све и 
сва, и који је проповиједи свих светих о теби испунио. Владичице, не 
презри мало мољење моје, сагријешисмо, да не погинемо. 
 
Ти си заступница роду човјечијем, јер си родом милостива и која си 
милостивога родила. Пречисте усне отвори и милостивом молитвом 
умоли Га за нас. 
 
Ти која си чистија од сунца и која си засијала да нас огријеш, нас који 
сједимо у тами, Твоје најмилостивије заступништво пред Њега стављамо, 
да нас пречистим Твојим молитвама избави оне грозне и страшне муке у 
Дан Његовог [другог] Доласка. 

 


