АКАТИСТ Пресветој Богородици
у част Њене иконе ЧАЈНИЧКЕ КРАСНИЦЕ

Kондак 1.
Изабрана Ти си од највећег Цара, од кад свет постоји, Царице небесна, да му Мајка
будеш, о Владарко света, Спаситељко наша свемоћна и чесна. И ми поштујемо икону
Ти, Дјево, Чајничку Красницу, Лепотицом звану, чудесима многим Која се прослави,
предивним чудима дивно овенчану. А Ти пошто имаш непобедну силу, од сваке нас
беде заштити, сохрани, србског крстоносног рода Ти се сети, када Ти се моли, Ти уз
њега стани.
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Икос 1.
Уз иконе Твоје и анђели стоје, заједно са нама преумилно поје. Апостол предивни,
еванђелист Лука, икону Чајничку наслико Ти, Чесна, Голубице Чиста, Мати Бога
Христа. Из Јерусалима, из Светога Града, Милутином краљем икона нам дође, да
облагодати све што јој притичу, изливајућ милост на оне што кличу:
О, радуј се, јер нас обрадова славом, коју нико земни не може да има, спасаваш нам
душе, које патње гуше, помоћница брза Ти си нама свима!
О, радуј се, јер се, Чајниче радује, Богодарована, Богоблагодатна, што предивни дари
од иконе теку, градећи велику благодатну реку!
О, радуј се, јер си, ризница добара, и извор чудеса из небеског града, Дјево
Преумилна, Богородитељко, Помоћнице брза земнородног стада!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 2.
Кад су чада Твоја у икони Твојој, Силоамску бању упознали, Чесна, где слепи
гледају, неми радо зборе, Голубице чиста, Царице небесна, Богу Алилуја клицали су
радо, крстоносна паства, Твоје мало стадо.

Икос 2.
Разумеше многи, Дародавко моћна, Син Твој и Спаситељ да Те нама даје, да сваком
ко с вером икони прилази, Царица Небеска брзо уз њег стаје. Ризнице добара отвара
му радо и извор чудеса од ње одмах тече и омофоршири изнад наших глава, нека јој
је хвала и нек јој је слава.
О, радуј се, јер ми, дар Пресветог Духа, молитвама Твојим стичемо, о, Дјево, Он
истином душе просвећује наше, рад тога Ти хвале упућујем, ево!
О, радуј се, јер ти сво Чајниче кличе, ризници која се исцрпит не може, где дарови
неба бесплатно се дају, свима који с вером пред икону стају!
О, радуј се, јер је, икону Ти свету, свети краљ Милутин држао на двору, као
заштитницу Немањићког рода, Кормиларко моћна Србиновог брода!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 3.
Сила са висине Теби се дарова, од Сина Твог, Дјево, и Превечног Бога, да у
невољама притичемо Теби, да нас силе Ада уништиле не би. И да Алилуја кличемо
ми сада, у Тројичном Богу сва је наша нада.
Икос 3.
Недостижну љубав имајући, Дјево, према људском роду, на све стране света, никоме
Ти молбе одбацила ниси, Чајничка Красницо, Дародавко света.
О, радуј се, јер Ти, слепима вид дајеш, да икону Твоју они видет могу, Лепотицу
Милу, икону предивну, да захвале Теби, и Твом Сину Богу!
Радуј се, јер као, и Вартимеј слепи, кад прогледа прво свог Господа виде, тако
исцељени од болести вида, икону Ти гледа, и захвалан рида!
Радуј се, јер многи, раслабљени, болни, пред иконом Твојом стичу муци лека, кад се
кући врате, захвални Ти поје, пред копијом Твоје иконе предстоје!
Радуј се, јер многи бездетни прилазе, ка икони Твојој, у град Чајнич ходе, пред
иконом Твојом усрдно се моле, да потомство стекну, и да децу роде!
О, радуј се, јер си тужнима утеха. Који теби кличу, радост души стичу!

Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 4.
Избављаш Владарко од невоље сваке, градићак Чајниче и околна села, и све оне који
ка икони ходе, Дародавко света, Помоћнице смела. Погибелну буру у земљама
србским ублажаваш, Чесна, развејаваш, Мати, Царица си земна и небеских сила, у
Теби нам моћна непобедна сила. А Господу Који Твоје молбе слуша, Алилуја поје,
достојање Твоје.
Икос 4.
Слушаше род људски о љубави Твојој, према хришћанима, Дародавко, Мила,
иконама Твојим нама даре нудиш, у Теби нам нада, заштита и сила.
О, радуј се, јер Ти, кајућим се дајеш, потпуно чишћење од греховне таме, стога
прилазимо под окриље Твоје, о, не остави нас, беспомоћне, саме!
О, радуј се, јер си, Ти небеска слава, Чајничка похвала и спасење свима, који Ти
притичу и захвални кличу, ко се Теби моли, брзу помоћ има!
О, радуј се, јер се, нама радост јавља, из утробе Твоје, света Богомати, Царице
Небесна небо Те прославља, и земља Ти кличе, Реко благодати!
О, радуј се, јер си, Ти надање оних, који су, Владарко, изгубили наду, из Чајнича или
свих србских земаља, широм белог света по селу и граду!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 5.
Ко пресветлу звезду с двора Милутина, у манастир Бању икону Ти носе, затим у
Чајниче склањају икону, ради Агарјана што около косе. У Чајничу дуго чудотвориш,
Мати, чудеса Ти многа опевамо сада, и Красницу Твоју целивамо радо, Богу Алилуја
кличе Твоје стадо.
Икос 5.
Чајничани скупа прослављају Тебе, Срби, Муслимани, Католици с њима, Јевреји
икони Твојој, Дјево ходе, свако ко Те моли, Твоју помоћ има. Зато Ти похвале
преузносе многе, спасаваш богате, нишче и убоге. И стари и млади код иконе стоје,
домаћи ил страни, Теби, Мати поје.

О, радуј се, јер Ти, икону не спали, ни огањ кад Бању запалише Турци, лик од ватре
и сад потамнео стоји, векови пролазе, он их се не боји!
О, радуј се, јер је била воља Твоја, да икона даље буде где је била, у Чајничу малом,
милом Теби, Дјево, вековима где си чуда многа лила!
О, радуј се, јер Ти, сребренасту ризу, затим позлаћену, град Чајниче скова, захвални
су Теби за чудеса многа, кроз векове прошле, и стара и нова!
Радуј се, икони, Твојој, Дјево ходе, из србских земаља, Босне, Црне Горе,
Херцеговци многи са вером притичу, Срби из Србије радосни Ти кличу!
О, радуј се, јер Ти, икону пренели, из малене цркве, у храм лепши, већи, али
нечастиви не дају Ти мира, и кратког је века било време срећи!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 6.
Сав свет проповеда чудеса премнога, од иконе Твоје, Мати Христа Бога. Чајничка
Красница чудотворства лије, и греховну скверну са душа нам мије. У Другоме рату
не дају јој мира, поново је црква Чајничка на оку, противника Божјих, жртва њиног
пира. Црква разрушена, у њози икона, и кандило гори, угашено није, Богомајка своју
икону сачува, да даље на верне чудотворства лије. Да радосни верни Алилуја поје,
захвални свом Богу, у врлини стоје.
Икос 6.
Светлост нам спасења од Тебе засија, погибелну таму одгониш далеко, Чајничка
Краснице, Ти помози нама, над нас се нас надвила црна адска тама. У пећини Твоју
чувају икону, пећина је први дом Господњи била, и од нечастивих, Красницу
Чајничку, фочанска пећина од нељуда скрила.
О, радуј се, јер је, пред иконом Твојом, горело кандило и у ратно време, Красници су
Твојој долазили верни, да са плећа њиних скинеш тешко бреме!
О, радуј се, јер су, сјајније од сунца, златне ризе Твоје Богородитељко,
добродетељима украшена сјајиш, Христа Бога Мати, Света Спаситељко!
О, радуј се, јер Ти, у венцу на глави, дванест предивних звезда неба стоје, Тебе сви
анђели и небеске силе, хвале име Твоје, радосни Ти поје!

О, радуј се, јер се, због милости Твоје, убоги и ништи уздају у Тебе, руком Твојом
моћном Ти немоћне браниш, удовице штитиш, гладне хлебом храниш!
О, радуј се, јер си, Ти Пресветла Дјево, Пресвета палата, Твог Цара и Бога, над
царима Цара, Вечног Господара, Исуса Преслатког, Милог Сина Твога!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 7.
Желећи благослов од Тебе да приме, сви притичу Теби, о, Краснице Драга,
Дародавко моћна, Лепотице блага. Величам Те, Дјево, и прослављам Бога, Алилуја
кличем, славим Спаса свога.
Икос 7.
Милост за милошћу, увек нову милост, кроз чудеса многа показујеш нама, Красница
Чајничка, чудотворства лије, у времена мирна, и кад падне тама. На празнике Твоје,
Богомајко Чесна, највише Ти ходе, пред Красницом моле, за невоље да их мимоиђу
сваке, да преболе многе и патње и боле.
О, радуј се, јер си, Ти стуб снаге моје, јер демоне рушиш, обараш са ногу, Ти
приводиш мене под Твоје окриље, и да будем мио Твом Цару и Богу!
О, радуј се, јер си, утеха свих оних, који у самоћи проживљују дане, једино са Богом
молитвено зборе, и једино Њему дивне химне хоре!
О, радуј се, јер си, нови ковчег, Дјево, од потопа греха сав род спасти желиш, са
Сином и Богом на небу царујеш, и спасење свију радујеш, веселиш!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 8.
Необично чудо видети је оне, који помоћ желе код иконе стећи, код Краснице они
помоћ Твоју стичу, и захвални Теби раздрагани кличу. А Тројичном Богу Алилуја
поје, јер Бог не оставља верне слуге своје.
Икос 8.

Сви који сте тешком притиснути муком, у рату и миру, радости и тузи, код Краснице
свете износите боли. Мајка ће се Божја за све вас да моли. Да вас прође беда, невоља
и мука, помоћи ће Њена Спаситељна рука.
О, радуј се, кћери Давидова, смерна, кћери Аврамова, свом Господу верна. Теби сада
кличем, хвале моје прими, кад Те небо слави, хвалимо Те и ми!
О, радуј се, јер си, кроз векове славна, о Пресвета Дјево, славо Православна.
Превечни Спаситељ кроз Тебе нам стиже, небо земљи спусти, земљу к небу диже!
О, радуј се, јер си милосрдна Мати, милосрђе Твоје, никада не бледи, сам Те Господ
нама на утеху даде, без Тебе би душа почела да леди!
О, радуј се, јер нам, Ти облачиш душе, у ризу спасења, у одежду белу, да не
останемо испред двора Христа, Дјево Преумилна, Голубице чиста!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 9.
Услиши мољења свих нас, Дјево Чиста, исцели нам боли, молимо се Теби, чудесне
лекове раствори и спреми, да нас муке тешке притискале не би. Алилуја Богу душе
наше поје, као славске свеће на молитви стоје!
Икос 9.
Ни многоречити мудраци не могу, исказати многа чудодејства Твоја, код иконе
Твоје, ил од ње далеко, код копија њених којим нема броја.
О, радуј се, јер се у сну болним јављаш, зовеш их да дођу у Чајниче они, пред
иконом Твојом да се Теби моле, и да оду здрави, исцелиш им боле!
Радуј се, јер тешку болест очњег вида, исцељујеш брзо, Лекарко Преблага, целебне
мелеме Ти на очи стављаш, и од тешких боли и беде избављаш!
О, радуј се, јер си, и јеврејско дете, Богородитељко, исцелила Мати, које моћ говора
изгубило беше, Ти и њему милост своју не ускрати!
Радуј се, јер немо дете проговори, родитељи одмах прославише Бога, Осана, Осана,
прозборише они, кад им код иконе Господ недуг склони!
О, радуј се, јер Ти, промишљаш о свима, ко се Теби моли, брзу помоћ има!

Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 10.
Желећи да спасеш Твоја верна чада, икону си своју подарила нама, у прадавно време
она к нама дође, и до данас оста, да на пут не пође. Роду крстоносном, у светима
славном, помаже свакога минута и часа, Чајничка Красница, Дародавка Блага,
ризница чудеса са вишњих небеса. Теби ми захвалне узносимо речи, Алилуја Богу
певамо ми сада, у Теби и Сину Твоме Чесна Дјево, сва је наша снага, утеха и нада.
Икос 10.
Тврђава и покров, нерушима стена, онима си, Дјево, што Теби притичу, у муци и
тузи, радости и миру, који Ти весели или тужни кличу. И ми Ти похвале узносимо
ове, молитвене хвале, и старе и нове.
О, радуј се, јер ће, блажени да буду, који знају Твоју свету вољу, Чесна, с умиљењем
Теби преузносе хвале, Дјево Преумилна, Царице небесна!
О, радуј се, јер су блажени, Пречиста,родитељи Твоји, и отац и мати, блажена си и
Ти, јер нам Спаса роди, ризнице чудеса, силе, благодати!
О, радуј се, јер си, непресушни извор, и кладенац који непрестано тече, живоносне
воде од њега истичу, и докле дан траје, и кад падне вече!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 11.
Ко у песми може опеват чудеса, од иконе Твоје, Богоблагодатна, ко достојно може
опевати Тебе, Дародавко света и Красницо златна. Богу Алилуја усне наше кличу,
над царима Цару дивне химне сричу.
Икос 11.
Као лучезарно светило у тами, икона нам Твоја осијава душе, Красница Чајничка
нама десна рука, против жалопојки, кукњаве, јаука.
О, радуј се, јер си, ко јутарња звезда, која стално сија, на радост је нама, Царице
небесна, Богомајко чесна, осветљаваш путе својим молитвама!

О, радуј се, јер те, патријарси хвале, апостоли свети Теби кличу, поје, светитељи,
Дјево, с њима мученици, Теби Богомајко на молитви стоје!
О, радуј се, јер Те, девственици хвале, подвижници Теби преузносе гласе.
Пустињаци Теби с монасима свима, прослављају Тебе сви колко их има!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 12.
Ти Владарко моћна, пружаш помоћ свима. Градићак Чајниче, од невоље браниш, и
од оних који против њега стају, сваком ко Ти с вером на молитви стоји, злобника се
својих не плаши не боји. Господу Свемоћном кличе Алилуја, и прославља Бога,
Творца Небескога.
Икос 12.
Опевам чудеса Твоја од давнина, и ова која су недавно се збила, усрдно кличемо
Теби, Богомати, кладенче чудеса Посреднице Мила:
Радуј се, тихо си пристаниште свима, по животном мору који плове сада, од злобних
их замки ослобађаш чуваш, у Теби им чврста заштита и нада!
Радуј се, јер страсти смирујеш у трену, кад Ти име Твоје на молитви зборе, пред
иконом Твојом топле сузе лију, и греховну скраму с душе своје мију!
О, радуј се, јер си покров и заштита, свим који у свету благородно живе, у врлини
ходе, борбу с грехом воде, само Теби кличу и Господу диве!
О, радуј се, јер све хулитеље вере, Дародавко света, невидљиво караш, а о
правоверним који Ти се моле, Ти се Богомајко непрестано стараш!
О, радуј се, јер си, јереси раскола, и опаких секти искоренитељка, да у правоверју
поживимо дане, свих србских земаља света Спаситељко!
Радуј се, заштито и спасење наше, Чајничка Красницо, Дародавко Драга, Ризницо
чудеса и предивних блага!
Кондак 13.
О, Свехвална Мати, славнија од свију, похвале нам ове не одбаци, прими, пред
Красницом што су сада изречене, кад Ти небо кличе, певамо Ти и ми. Мољенија
наша почуј, Дјево Чиста, најсветија Мајко, Мати Бога Христа. Сина свога моли да

помогне нама, можеш нам помоћи својим молитвама. Да се од напасти избавимо,
Дјево, и од вечне муке, мучења демона, сви који сричемо свето име Твоје, сваком ко
свом Богу Алилуја поје.

Молитва Пресветој Богородици у част Њене иконе ЧАЈНИЧКЕ КРАСНИЦЕ
О, Божија Мајко, Заштитнице свима, Краснице Чајничка, Дародавко блага, у Тебе се
уздам и Теби притичем, смилуј се, помози, у Теби ми снага. Сажали се мени, избави
од беда и приклони ухо мољенију моме, Ти нас много волиш, помоћи ћеш нама,
помози и мени слузи немоћноме. Жалосно мољење прими, не одбаци, обрадуј,
успокој Твоје верне слуге, који име Твоје поштују и љубе, и у Тебе наду никада не
губе. Амин.

