ТРОЈЕРУЧИЦА

Молитва
О, Пресвета Владичице Богородице, Ти која си се чудесно Јовану Дамаскину
јавила, а он веру истинуту и наду неколебљиву показао, услиши нас грешне који
се пред чудотворном иконом Твојом усрдно молимо и тражимо помоћ Твоју: не
одбаци молитву ову ради многих сагрешења наших, већ као Мајка милостива и
дуготрпељива, избави нас од болести, патње и туге, опрости нам грехе које
починисмо и испуни радошћу и весељем све који поштују свету икону Твоју
Тројеручицу, да би смо радосно певали и љубављу прославили име Твоје, јер си
од свих поколења изабрана и благословена у векове векова. Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у свакој муци и
невољи, код болова и уганућа руку ... Црква је слави 12. јула.)

МЛЕКОПИТАТЕЉНИЦА

Молитва
Прими Богородитељко сузна мољења нас који Теби припадамо и гледамо како
на светој икони рукама носиш и млеком храниш Сина Твога и Бога нашега Исуса
Христа. Јер, иако си Њего безболно родила, мајчинска туга Теби је позната,Ти
видиш немоћи синова и кћери човечјих. Зато, умилно припадамо и целивамо
чудотворну икону Твоју и молимо Те Свемилосрдна Владичице: милостиво
помилуј нас грешне осуђене да у боловима рађамо и у бригама подижемо чеда
наша, и жалостиво заштити младенце наше и нас који их изродисмо, и од сваке
болести и горке невоље избави. Даруј нам здравље и благовремену помоћ, да
снагом храњени у снази узрасту, да родитеље своје радошћу и утехом испуне,
тако да се и сада, посредништвом Твојим, из уста мале деце прослави име Твоје.

О, Мајко Божија, буди милосрдна мајкама синова човечјих и немоћним људима
Твојим: похитај, исвели болести наше, утишај надошле муке и жалости и не
презри сузе и уздахе слугу Твојих. Чуј нас који у дан невоље припадамо икони
Твојој, и у дан радости и избављења прими благодарне похвале срца наших.
Узнеси молитве наше ка Престолу Сина Твога и Бога нашега, да милостив буде
нама грешнима и немоћнима, да пошаље милост Своју на оне који славе Име
Његово, да би смо са чедима нашим прославили Тебе, милостиву Заступницу и
верну наду рода нашега, у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божја помаже код порођаја,
при недостаку мајчиног млека, за здравље, одржање и васпитање деце... Црква
је слави 12. јануара.)

ВАСПИТАЊЕ

Молитва
О, Пресвета Владичице, Дјево Богородице,
спаси и сачувај под окриљем Својим чеда моја (имена), као и сву децу, девојчице
и дечаке, крштене и некрштене и оне у мајчинској утроби ношене. Закрили их
материнским Покровом Твојим, сачувај их у страху Божијем и у родитељској
послушности. Умоли Господа мог и Сина Твог да им дарује оно што користи
њиховом спасењу. Поверавам их материнском стрању Твоме, јер си Ти
Божанствена Заштита слугама Твојим. Амин.
(Мајка Божја преко ове иконе помаже забринутим родитељима који јој се
усрдно обраћају за помоћ у благочестивом васпитању и одгајању деце.
Црква је слави 5. марта.)

КАЗАНСКА

Молитва
О, Пресвета Владичице, Богородице!
Са страхом, вером и љубављу припадамо часној икони Твојој и молимо Те: не
одврати лице своје од оних који Теби прибегавају. Умоли, милосрдна Мати, Сина
Твога и Бога Нашег, Господа Исуса Христа, да сачува мир у земљи нашој, да
Своју Свету Цркву одржи непоколебивом од сваке безбожности, јереси и раскола.
Немамо друге помоћи, немамо друге наде сем Тебе, Пречиста Дјево, Ти си
свесилна Помоћница и Заступница хришћана. Нас који Те верно молимо избави
од греховног пада, од замки злих људи, од сваког искушења, од муке, невоље и
од изненадне смрти; даруј нам дух скрушен, срце смирено, помисли чисте, живот
исправан и опроштење грехова, да сви захвално певајући величанству Твоме
будемо удостојени Небеског Царства и са свима Светима да прославимо
пречисто и величанствено Име Оца и Сина и Светога Духа. Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божјој пред овом иконом помаже у свакој болести и
напасти, у опасности од раскола и јереси, за повратак вида, код очних
болести, при ступању у брак... Црква је слави 8. јула и 22. октобра.)

ЈЕРУСАЛИМСКА

Молитва
Пресвета Владичице Богородице,
Надо свима који се у Тебе надају, Покровитељко тужних, Прибежиште очајних,
Хтанитељко удових и сиротих! Услиши и помилуј нас грешне и недостојне слуге
Твоје, који умилно припадамо пречистој икони Твојој:
Милосрдна Владичице умоли Сина Свога и Господа нашега Исуса Христа, да
одврати од нас правдедни гнев Свој, да опрости грехе и безакоња наша, да нас
добротом Својом удостоји да живот свој у покајању окончамо и да милост Његову
стекнемо са свима изабраницима Његовим, јер си благословена и
свепрослављена сада и увек и у векове векова. Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божјој пред овом иконом помаже у свакој невољи,
тескоби, ратној опасности, братској неслози... Црква је слави 12. октобра.)

ИВЕРСКА (ВРАТАРКА)

Молитва
О, Пресвета Дјево, Мати Христа Бога, Царице Неба и земље!
Послушај многоболне уздахе душа наших, погледај са висоте светлости Твоје на
нас који се вером и љубављу клањамо пречистој и чудотворној икони Твојој. Јер
ево, у гресима погружени и невољама ношени,
гледамо на икону Твоју и као да си ту, са нама, приносимо Ти смерна мољења
наша. Немамо друге помоћи , ни заштите, ни утехе, сем Тебе, Мајко свих
жалосних и обремењених! Помози нама немоћнима, ублажи тугу нашу, изведи на
прави пут нас залутале, излечи болесна срца наша и спаси безнадежне. Даруј
нам да остало време живота свога у миру и покајању проведемо, подај нам
хришћански крај и буду нам милосрдна Заступница на Страшном суду Сина
Твога, да свагда појемо, величамо и славимо Тебе као благу Заштитницу рода
хришћанског, са свима који Богу угодише. Амин.
(Преко ове иконе Мајка Божја помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој болести и невољи, за заштиту дома, у недоумицама... Црква
је слави 12. фебруара и 13. октобра.)

ВЛАДИМИРСКА

Молитва
Коме да завапимо, Владичице?
Коме да прибегнемо у немоћи нашој ако не Теби Царице Небеска? Ко ће примити
плач и уздахе наше ако не Ти Пренепорочна, надо Хришћана и прибежиште нама
грешнима? Ко је од Тебе већи умилости? Приклони ухо Твоје κ нама Владичице
и Мати Бога нашега и не презри нас који тражимо помоћ Твоју: чуј јецаје наше,
Царице Небеска, окрепи, уразуми и научи нас грешне. Не одступи од слугу Твојих
Владичице због роптања нашег, но буди нам Мати и Заступница и предај нас
милостивој заштити Сина Твога. Учини са нама како је угодно светој вољи Твојој
и приведи нас грешне тихом и безметежном животу, да оплакујемо грехе наше и
да се радујемо са Тобом свагда, сада и увек и увекове векова. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у сваком духовном болу и невољи, при најезди туђинаца, у ратној
опасности.. Црква је прославља 21. маја.)

ТЕОДОРОВСКА

Молитва
Кога да призивам Владичице, коме да прибегнем у жалости мојој, коме да
принесем сузе и уздахе моје, ако не Теби, Царице Неба и земље. Ко ће ме
отргнути из живога блата грехова и безакоња мојих, ако не Ти, Мати Живота,
Заступнице и Прибежиште рода људскога.
Услиши јецаје моје, утеши ме и помилуј у невољи мојој, заштити од беде и
напасти, избави од патње и озлобљености, од свих недуга и болести, од врага

видљивих и невидљивих, умири злобу оних који нападају на ме, да избављен
будем од клевете и пакости људске и од прљавих телесних навика мојих.
Закрили ме под сеном милости Твоје, да мир и радост добијем и од грехова
избављење. Твоме материнском заступништву предајем себе, буди ми Мајка и
надање, покров и помоћ, Заступница, радост и утеха, и у свему брза
Помоћница. О, чудесна Владичице! Свако ко Ти се обрати, не одлази без
свесилне помоћи Твоје; зато и ја недостојни Теби прибегавам, да избављен
будем од изненадне љуте смрти, шкргута зуба и вечних мука и да, удостојен
Царства небеског, из дубине срца ускликнем: Радуј се Мати Божија, Покрове и
Заступнице наша усрдна, сада и увек и у векове векова. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој опасности и тескоби, при најезди туђинаца, за успешан
порођај.. Црква је слави 14. марта.)

ПУТЕВОДИТЕЉКА (СМОЛЕНСКА ОДИГИТРИЈА)

Молитва
Чудеснија и виша од свих твари, Царице Богородице,
Мајко Небескога Цара Христа Бога нашега, Пресвета Путеводитељко Маријо!
Услиши нас грешне и недостојне који Те у овај час молимо и пред пречистом
иконом Твојом са уздахом и сузама припадамо и умилно Те призивамо: из јаме
страсти избави нас, Блага Путеводитељко, од сваке жалости и муке сачувај нас,
од напасти, зле клевете и лукавства вражијих огради нас. Јер Ти можеш, о,
Благодатна, не само од свакога зла људе Твоје сачувати, већ можеш и сваку
добродетељ испунити и спасти. Јер сем Тебе, у беди и невољи, друге заштите и
топле посреднице пред Сином Твојим Христом Богом нашим немамо. Умоли
Њега Владичице да нас спасе и Царства Небеског удостоји, да спасени Тобом,
славимо Тебе и у будућем веку као узрочницу спасења нашега и прославимо
Свесвето Име Оца и Сина и Светога Духа, у Тројици слављенога и
свепоштованог Бога, у векове векова. Амин.
(Ова молитва се усрдно чита у разним невољама, за заштиту у
путовањима.. Црква је слави 28. јула.)

ФЕЛЕРМСКА (ИЗБАВЉЕЊЕ ОД ПОХОТА ТЕЛЕСНИХ)

Молитва
Пречиста и Пресвета Дјево!
Прими покајну молитву коју узносим Теби, Пренепорочна, од прљавих усана
мојих и не презри нечисто срце моје које се у Тебе узда: очисти га, освети и не
дај га помислима нечистим икада више. Сведобра Мајко, скрушено и смерно Те
молим: даруј ми да свагда видим ништавност своју, научи ме да се никад не
узносим, удостој ме да се у подножју Крста Сина Твога ослободим сваке порочне
и острашћене привржености за свет и себе самога. Погледај како ме демон блуда

мучи, душу моју прелешћујући да чини сваку нечистоту. Даруј ми чврстину ума и
истиниту љубав ка Исусу Христу Богу моме и ка Теби Мајко Божија и научи ме да
презрем и омрзнем сваки грех, сузе скрушене даруј очима мојим, исправи
развраћену вољу моју, истргни жалац смрти из дубине душе моје и васкрсни је
пре Страшнога дана у који ће вечна смрт прогутати све непокајане. Буди и мени
грешноме, као некад давно Египћанки Марији, Наставница покајања, научи ме
трезвењу, скрушености, љубави према ближњем, неосуђивању, кротости,
тиховању, послушности, усади у срце моје непрестани трепет побожности и
стајања пред Богом, и даруј ми непрекидно сећање на вечна блаженства и муке,
и узведи ум мој у светле одаје Христа Цара, да не помишљам на земаљско већ
да се радујем једино Богу и Спаситељу моме, свим срцем кличући Теби, Мајци
Његовој: Радуј се, Дјево Свепречиста, Избавитељко душе моје од мука вечних.
Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у стишавању
телесних страсти и напасти.. Црква је слави 12. октобра.)

ОМЕКШАЊЕ ЗЛИХ СРЦА (СЕДМОСТРЕЛНА)

Молитва
О, Многострадална Мајко Божија,
Узвишенија од свих кћери земаљских по чистоти Својој и по мноштву страдања
која си на земљи поднела, прими многоболне уздахе наше и сачувај нас под
кровом милости Твоје. Јер другог уточишта и топлог заступништва сем Тебе
немамо, Ти имаш смелости пред Оним од Тебе рођеним, помози нам и спаси нас
молитвама Твојим, да бисмо неометано стигли до Царства Небеског и тамо са
свима Светима певали у Тројици Јединоме Богу, сада и увек и у векове векова.
Амин.
(Усрдном молитвом пред овом иконом, Мајка Божија умирује наше
непријатеље и измирује завађене.. Црква је слави 13. августа.)

СВИХ ЖАЛОСНИХ РАДОСТ

Молитва
О, Пресвета Владичице Богородице, Преблагословена Мати Христа Бога,
Спаситеља нашег, свих жалосних Радости, Посетитељко болесних,
Покровитељко и Заштитнице немоћних, Покровитељко удовица и сирочади,
поуздана Утешитељко мајки у невољи, снаго немоћних младенаца и увек
спремна Помоћнице и сигурно прибежиште свих беспомоћних! Теби је, о,
Свемилостива, од Свевишњег дата благодат да све штитиш и избављаш из
невоље и болести, јер си и сама претрпела велику невољу и бол, гледајући
добровољно страдање Свог љубљеног Сина и видећи Га распета на Крсту, када
Твоје срце прободе мач, као што Симеон прорече. Стога, о, чедољубива Мати,
пази на глас мољења нашег, утеши нас који смо у невољи, као поуздана

Посредница радости: стојећи пред Престолом Пресвете Тројице, са десне стране
Сина Свога, Христа Бога нашег, можеш, ако хоћеш, да измолиш све оно што нам
је на корист. Тога ради, са искреном вером и љубављу у души, припадам Теби
као Царици и Владичици и усуђујемо се да Ти као псалмопојац кличемо: слушај,
кћери, и види и приклони ухо Твоје, услиши наше мољење и избави нас из
невоља и беда које нас нападају: јер, Ти испуњаваш молитве свих верних, јер си
жалосних Радост и њиховим душама мир и утеху дајеш. Ево, видиш нашу беду и
невољу: покажи нам милост Своју, пошаљи утеху нашем срцу, рањеном тугом,
покажи на нама грешнима чудесно богатство милосрђа Свога, дај нам сузе
покајања због очишћења грехова и стишавања гнева Божијег, да са чистим
срцем, добром савешћу и несумњивом надом прибегавамо Твом заступништву и
заштити. Прими, Свемилостива наша Владичице Богородице, наше усрдно
мољење које Ти приносимо и не одбаци нас, недостојне, од свог милосрђа, него
нам дај избављење из невоља и болести, заштити нас од сваког напада
непријатеља и клевете људске, буди нам неодступна помоћница у све дане
живота нашег, да увек останемо читави под Твојим материнским покровом и
чувани Твојом заштитом и молитвама Сину Твоме Спаситељу Богу нашем, коме
приличи свака слава, част и поклоњење, са Његовим Беспочетним Оцем и
Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

ОЗАРЕЊЕ УМА

Молитва
О, Пресвета Дјево, Невесто Бога Оца и Мајко Божанственог Сина Његовог Исуса
Христа, Царице Ангела и Спаситељко људи! Ти, Која грешнике разобличаваш и
богоодступнике кажњаваш, помилуј нас који смо много згрешили и заповести
Божије нисмо испунили и Завет Крштења, и многа друга обећања,
прекршили. Када Дух Свети одступи од цара Саула, тада га бојазан обузе,
чамотиња нападе, и тама очајања и туге намучи душу његову, тако се и ми због
грехова наших лишисмо благодати Духа Светога: осујетисмо ум сујетним
помислима и заборавом помрачисмо душе наше, те нам је срце притешњено
плачем, тугом, болешћу, мржњом, осветољубљем, гневом, злурадошћу и другим

гресима. Немајући друге радости и друге утехе, вапијемо Теби, Мајко Бога
нашега Исуса Христа, да умолиш Сина Твога да нам опрости сва сагрешења
наша и пошаље нам Духа Утешитеља, као што Га је послао на Апостоле да теши
и просвећује оне који благодарну песму Теби певају: радуј се, Пресвета
Богородице, Која ум наш спасењу управљаш. Амин.
(Пред овом иконом се чита усрдна молитва за стицање Благодати, за боље
разумевање Светог Писма, пре учења, за исцелење од умних болести, за
развој интелекта код деце, за озарење ума и срца.. Црква је слави 15.
августа.)

ЛЕПАВИНСКА

Молитва
Дјево Владичице Богородице, сигурно спасење рода хришћанскога! Као мајка,
непрестано се стараш ο нама и доброчинствима нас обасипаш Жалостива,
спасавајући и чувајући, избављајући од опасности и штитећи од искушења и
ослобађајући од грехова. Благодаримо Ти на томе, и не тајећи Твоја
доброчинства, певамо ο чудесним делима Твојим, прослављамо самилост,
величамо промисао Твоју, славословимо посредовање и опомињући се великих
дарова Твојих и од каквих си нас опасности избавила заузимањем својим, ми ти
као дужници приносимо песму захвалну. Иако недостојни великих доброчинстава
Твојих преклињемо Те: сажали се на служитеље Твоје и принеси молбу рођеном
од Тебе Сину Твоме а Богу нашем, Господу Исусу Христу, да нас избави од вечне
муке да бисмо прославили свесвето Име, Оца и Сина и Светога Духа, сада и увек
и у векове векова. Амин.
(Пресвета Богородица помаже у свакој муци и невољи онима који јој се
усрдно и у покајању обрате пред овом иконом.. Црква је слави 15. августа.)

ЗНАМЕЊЕ

Молитва
Царице наша Преблага, Надо наша Богородице, Чуварко сиротих и страственика
Заступнице, жалосних Радости и понижених Покровитељко, Ти видиш бол и
невољу нашу, помози нам јер смо немоћни, буди нам уточиште јер дома немамо,
од сваке нас увреде и понижења, као свагда ослободи, избави отаџбину нашу,
страдалну земљу Србску од љутих безбожника, спаси и сачувај Твоје (имена) и
све нас који Ти овде припадамо и молимо ти се: заштити нас од свакога зла
часним Покровом Твојим, јер друге помоћи до Тебе немамо, ни друге Заступнице
и благе Утешитељке до Тебе, Богомати, заштити и спаси нас у све векове. Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у свакој муци и
невољи и болести...)

ПОЧАЈЕВСКА

Молитва
Теби Богомајко ми грешни молитвено притичемо и чудеса јављена Твоја у Лаври
Почајевској помињемо и ради својих сагрешења се скрушавамо. Знамо, знамо,
Владичице, не доликује нама грешнима друго шта тражити осим да Судија
Праведни опрости безакоња наша. Све у животу што претрпесмо, жалости,
невоље и болести, и сви падови наши као плодови процветаше, јер их допусти
Милостиви Бог због исправљења нашега. И све ово Правдом и Судом Својим
Господ наведе на грешне слуге Своје који у жалости својој заступништву Твоме,
Пречиста, притекоше и умилим срцем Тебе овако призивају: бозакоња и грехе
наше, Блага, не помињи, но свечасне руке Твоје ка Сину Твоме усправи и пред

Бога стани, да љута безакоња наша опрости, да због многих неиспуњених
обећања наших Лице Своје од слугу Својих не одврати, да благодат Своју
потребну за спасење од душа наших не одузме. Да, Владичице, Путеводитељка
буди спасењу нашему, малодушја нашег не згнушај се, чуј уздахе наше које у
беди и жалости пред чудотворном иконом Твојом узносимо. Умилним помислима
умове наше просвети, веру нашу укрепи, наду утврди и дар љубави преслатке
удостоји нас примити. Даровима овим Пречиста, а не тугом и болешћу, животе
наше ка спасењу узнеси, од чамотиње и очајања душе наше огради, и избави нас
немоћне од надолазећих беда и опасности, од клевете људске и болести
неистрпиве. Заступништвом Твојим Владичице, даруј нам миран и
благоуправљен живот хришћански, утврди православну веру у земљи нашој и
целоме свету, Свету Саборну и Апостолску Цркву унижењу не предај, Уставе
Светих Отаца непоколебиве у векове сачувај и спаси све који од јаме погибли
Теби прибегавају. Амин.
( Молитва Мајци Божијој пред овом иконом подстиче на милосрђе и
покајање, пружа наду и утеху, избављење од животних невоља, напада злих
духова, од болести...)

ПОГЛЕДАЈ НА СМИРЕЊЕ

Молитва
О, Пресвета Владичице, Дјево Богородице, часнија од Херувима, славнија од
Серафима, Девојко Богоизабрана! Милостивим оком Својим са висоте небеске
погледај на нас, недостојне слуге Твоје, који се у сузама и умиљењу пред
пречасном иконом Твојом молимо. Не лиши нас Заступништва Твога и Покрова
свесилног у многометежном и многоневољном странствовању овом земаљском: у
невољи и пропасти спаси нас, из дубине греховне подигни нас, помрачене
страстима просвети нас и ране душа и тела наших исцели! О, Свемилостива
Мајко Човекољубивог Владике! Преголеме милости Своје даруј нам, вољу нашу
немоћну оснажи за испуњење заповести Христових, скамењена срца наша
омекшај љубављу ка Богу и ближњем, срце скрушено и истинско покајање даруј
нам, да би смо очишћењи од сваке нечистоте греховне били удостојени краја
живота хришћанског и мирног и да добар одговор дамо на Страшном и
Праведном Суду Господа нашега Исуса Христа, Коме са Беспочетним Оцем
Његовим и Пресветим и Благим и Животворним Духом, приличи свака слава,
част и поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом, Мајка Божја помаже у свим
тешким животним приликама)

ПОКРОВ

Молитва
О, Пресвета Дјево, Мати Господа Вишњих Сила,Царице неба и земље, града и
државе наше свемоћна заступнице! Прими ово благородно хвалословље од нас
недостојних слугу и узнеси молитве наше ка Престолу Бога Сина Твога да
милостив буде пред многим неправдама нашим и да прибави благодат Своју за
све оне који поштују свечасно име Твоје и клањају се пред чудотворним Ликом
Твојим. Јер нисмо достојни милости Његове ако ли Га Ти, Владичице, не
умилостивиш, Ти којој је све у Њему могуће. Зато Теби прибегавамо као
непоколебљивој и брзој Зступници нашој; услиши нас који се Теби молимо и

закрили нас свемоћним Покровом Твојим, измоли од Бога Сина Твога пастирима
нашим ревност и душебрижност, управитељима градским мудрост и силу,
судијама правду непристрасну, наставницима разумност и смиреномудреност,
супружницима љубав и сагласје, чедима послушност, утврђенима трпљење,
увредиоцима страх Божји, жалоснима благодушност, радоснима уздржање и
свима нама дух разума и благочестивости, милосрђа и кротости, чистоте и
правде. Да, Владичице Пресвета, смилуј се на све немоћне људе Твоје, расејане
сабери, заблуделе на прави пут исправи, старе укрепи, младе оцеломудри,
дечицу васпитај, и све нас погледај пажњом милосрдног заступништва Твога, из
дубина греховних избави и духовне очи срца просвети и ка спасењу управи.
Милостива нам буди и сада и онда, на Страшноме Суду Сина Твог, јер Ти си,
Владичице, слава небеских и уздање земаљских, и пред Богом Нада и
Заступница свима који Теби као Свемоћној Помоћници сами себе и друг друга, и
сав живот свој предајемо, сада и увек и у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божја помаже у свим
тешким животним приликама, опасностима, болестима... 1/14. октобар)

ПЕЋКА

Молитва
О, Свечиста Дјево, Свеблагословена Владичице, Пресвета Богородице, Царице
неба и земље и Мајко Бога Вишњега, са страхом и вером падајући пред часном
иконом Твојом, усрдно Ти се молимо као Заштитници и Покровитељки нашој:
прими, Милосрдна, мољена наша и покриј нас часним омофором Твојим, јер си
Ти Помоћница свима хришћанима. Умоли Сина Твога, Бога нашега Исуса Христа,
да сачува обитељ Твоју и сва верна чеда Твоја која прибегавају пречистој икони
Твојој и вапију Теби: О, Свемилостива Владичице Богородице, све који са вером
и љубављу моле Тебе избави од греховних падова, од свих искушења, од
невоље и смрти изненадне. Даруј свима нама дух скрушен, срце смирено,
чистоту душевну и телесну, исправљење од грехова, покајање, смиреноумље и
отпуштење свих грехова наших, да радосни празнујемо долазак Твој и удостојимо
се Царства небеског, где би смо са свима светима славили пречасно и
величанствено име Оца и Сина и Светога Духа. Амин.
(Пред овом иконом се молимо Мајци Божјој за опште добро србском
народу, за јачање вере, частан живот, избављење од тешкоћа).

ВИТЛАЈЕМСКА

Молитва
Свемоћна, Пречиста, Владичице Богородице, прими од нас недостојних слугу
Твојих ове часне дарове који само Теби приличе. Ти си се показала изабраном у
васцелом роду људском, и узвишенија од свих небеских и земаљских створења,
јер Тебе ради Господ сила јесте с нама, и Тобом познасмо Сина Божијега и
Тобом се удостојисмо светог Тела Његовог и пречисте Крви Његове.
Зато си у свим нараштајима блажена Богомајко, Ти Која си светија од херувима и
уваженија од серафима. И сада, Свеславна Пресвета Богорице, не престај
молити се за нас недостојне слуге Твоје да се избавимо од свих замки нечастивог
и да будемо неповређено сачувани од сваке напасти и сваког отровног дејства
ђаволског, и све до краја очувај нас молитвама Твојим, да спасавани Твојом
помоћу и посредовањем, за све узносимо славу, хвалу, благодарност и
поклоњење Јединоме у Тројици Богу и Творцу свих, сада и увек и кроз све
векове! Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Пресвета Богородица помаже
у свим животним тешкоћама)

ЧАЈНИЧКА КРАСНИЦА

Молитва
Пресвета Богородице, Дародарилице, спаси нас. Тебе славимо, Дародарилицу,
која си чудесима многим прославила Сина својега и себе, Дјево Богомати; освети
нас славом твојом неизреченом, Дародарилице, и спаси душе наше. Чајниче се
радује теби, Богорадована, као драгоценој ризници небеских дарова; обдари и
нас милошћу својом, Дародарилице, и испроси нам благодат Духа Светога што
истином просвећује и освећује душе наше. Дарове дарујеш свакоме ко име твоје
са вером и надом спомиње, и свакоме ко се пред ликом твојим чудотворним

моли: слепима вид, раслабљенима снагу, бездетнима потомство, тужнима утеху,
покајницима очишћење. Стога те у љубави прослављамо, Дародарилице, и под
твоју заштиту душе наше стављамо. Небеска славо и Чајничка похвало, радуј се!
Из твога девичанског тела засијала је радост свему свету; нека и из твоје чудесне
иконе сија радост свима нама, који се теби вазда радујемо и из дубине душе
кличемо: Радуј се, Зоро нашега спасења, радуј се, Дародарилице, обрадуј нас
сваким добрим даром. Амин.
(Усрдне и искрене молитве из срца пред овом иконом помажу свима онима
који су невољни, ожалошћени, болесни, исцрпљени душом и телом,
грешници и покајници, осамљени и напуштени у тешким данима...).

БОГОРОДИЦА ТЕОДОРОВСКА

Молитва
Кога да призивам Владичице, коме да прибегнем у жалости мојој, коме да
принесем сузе и уздахе моје, ако не Теби, Царице Неба и земље. Ко ће ме
отргнути из живога блата грехова и безакоња мојих, ако не Ти, Мати Живота,
Заступнице и Прибежиште рода људскога. Услиши јецаје моје, утеши ме и
помилуј у невољи мојој, заштити од беде и напасти, избави од патње и
озлобљености, од свих недуга и болести, од врага видљивих и невидљивих,
умири злобу оних који нападају на ме, да избављен будем од клевете и пакости
људске и од прљавих телесних навика мојих. Закрили ме под сеном милости
Твоје, да мир и радост добијем и од грехова избављење. Твоме материнском
заступништву предајем себе, буди ми Мајка и надање, покров и помоћ,
Заступница, радост и утеха, и у свему брза Помоћница. О, чудесна Владичице!
Свако ко Ти се обрати, не одлази без свесилне помоћи Твоје; зато и ја недостојни
Теби прибегавам, да избављен будем од изненадне љуте смрти, шкргута зуба и
вечних мука и да, удостојен Царства небеског, из дубине срца ускликнем: Радуј
се Мати Божија, Покрове и Заступнице наша усрдна, сада и увек и у векове
векова. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој опасности и тескоби, при најезди туђинаца, за успешан
порођај... Црква је слави14. марта.)

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПРУСИОТИСА

Молитва
Преблага моја Царице, Пресвета надо моја, ево ја бедни грешник стојим пред
Тобом. Не остави мене од свих остављенога, не заборави мене од свих
заборављенога, дај радост мени који не знам радост. О, тешке су моје невоље и
недаће, безмерни су моји падови у грех. Живот је мој као ноћна тама и нема у
синовима људским ни једнога силнога који ми може помоћи. Ти си једина моја
Нада, Ти си једини мој Покров, Прибежиште и Утврђење. Смело ширим према
Теби немоћне руке моје и молим: смилуј ми се, Свеблага, поштеди искупљенога
Крвљу Сина Твога, умири болести моје много јадне душе моје, укроти јарост оних
који ме мрзе и чине неправду, подигни малаксале силе моје, обнови као у орла
младост моју, не допусти да ослабим у вршењу заповести Божијих. Небеским
огњем дотакни смушену душу моју и испуни је непостидном вером,
нелицемерном љубављу и посебном надом, да би свагда певао и славио Тебе,
Преблагословену Заштитницу света и поклонио се Сину Твоме и Спаситељу
нашем, Господу Исусу Христу, са Беспочетним Оцем Његовим и Животворним
Духом Његовим у векове векова. Амин!
Чудотворна икона - Пресвета Богородица Прусиотиса празнује се 5.
септембра (24. августа)
Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија нам непосредно
помаже у свакој животној невољи и опасности...

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА БАРСКА

Молитве
Богопрослављена у целоме свету, опевана Госпођо Мати Сведржитеља
Богородице Маријо, прими ову нашу молитву коју Ти приносимо, ми који Те
волимо, коју Ти приносимо пред светом иконом Твојом. Као што си до овога дана
и часа милостиво покривала све људе који су Ти долазили у ову цркву тако и у
будуће време похитај да нам помогнеш у свима делима и у подухватима нашим,
која не ометају наше вечно спасење. Ти знаш немоћ нашу, видиш потребе, муке и
смутње које нам одасвуда долазе, и све ово можеш само једним погледом Твојим
умирити, само ако хоћеш да нам помогнеш. Знамо да због наших грехова нисмо
достојни Твога милосрђа, но Ти која си родила Онога који је дошао у свет да
грешнике спасеш, спаси и нас који грешимо свакога дана и часа. Укрепи слабу
вољу и немоћну ревност нашу, и оживотвори нас духом истинскога покајања. Да

би тако очишћени овде били достојни Твога покрова и са горњим силама
светилима врлина без препрека прешли у земљу небеску, где да се удостојимо
да се поклонимо Теби, Пречиста Госпођо, славећи Пресвету Тројицу која Те је
изабрала и узвеличала, Оца и Сина и Светога Духа у векове векова. Амин!
Пресвета Богородице Дјево Владичице, виша ода Анђела и Арханђела и часнија
од све творевине. Услиши нас који Ти се молимо и јави милост Твоју људима
Твојим. Помени, Свемилостива Госпођо, све људе који стоје пред Тобом и због
благословених кривица остављене помилуј њих и нас по мноштву милосрђа
Твога. Домове њихове испуни сваког изобиља, супружанства њихова сачувај у
миру и једномислију, децу васпитај, младост упути, старост подржи, малодушне
утеши, растурене сабери, преварене уразуми, мучене од нечистих духова
ослободи, плови са онима који плове и путуј са путницима, покажи се удовицама,
сиромашне заштити, заробљене избави, болесне исцели, оне који су по судовима
и у рудницима, у затворима и на тешким пословима, и у свакој муци и жалости и
све који су у невољама олакшај, подигни и помилуј. Посебно пак, сачувај Цркву
Сина Твога. Јер си Ти, Госпођо Нада наша и Заштитница свих оних који долазе к
Теби и моле Твоју помоћ. Стога свечасни лик Твој и Твојом руком држанога
Сведржитеља видевши на икони ми грешни, радујемо си и са умиљењем
клањајући се пред њим, целивамо га са љубављу, очекујући Госпођо. Твојим
светим богопријатним молитвама да се удостојимо бесконачнога небескога
живота и да непостидно станемо у дан суда са десне стране Сина Твога и Бога
нашега, славећи Га заједно са Беспочетним Оцем и Пресветим и Благим и
Животворним Духом у векове векова. Амин!
Приђите људи, преславно и православно прославимо Преблагословену и
Пречисту Марију Дјеву која је у граду Бару одавно јавила своју благодат,
православне људе Подољске земље од агарена и сарацена ослободила и
сачувала православну веру у латинском ропству. Коме да приђемо, ако не к Теби,
Владарко, коме да принесимо сузе и уздисаје, ако не Теби Пресвета Богородице
јер немамо друге помоћи немамо друге наде осим Тебе, Царице Небеска, Дјево
Пречиста небеска Лествице, свети стану Логоса Божијега, прибежиште и
избављење вернима, помоћ и заштита наслеђу Твоме. Даватељко вечнога
радовања ожалошћенима, узвођење богомудрих монаха ка Небеском Царству.
Ти, пошто имаш моћ непобедиву, одбацила си пакосну смелост латинску
(римокатоличку), језуитско и унијатско неправоверје си обратила у веру
православну, оце наше који су са вером призивали свехвално име Твоје си
спасила и покрила их светим омофором. Не одбаци и сада слуге Твоје празне,
јер имамо Тебе као једину наду: избави увек људе Твоје и град и манастир који си
изабрала да буде место јављања благодати Твоје и Подољску земљу и све
православане хришћане од искушења, од погубних, за душу штетних учења, од
неверја, разврата и вечне погибли, и од сваке љуте невоље и напада
непријатеља Твоје Православне Цркве, који до сада тајно и непрестано сеју
нечисту плеву на доброј од века православној њиви Подољској, ако Ти не би

престала да се молиш, ко би избавио веру отаца наших од толиких невоља, ко би
нас сачувао до сада слободне? Ми пак, радујући се Твоме преблагом
заступништву за нас избавивши се од зала, благодарно Ти кличемо: Радуј се,
Невесто Неневестна!
Чудотворна икона - Пресвета Богородица Барска празнује се 14/1. октобра,
у дан Покрова Пресвете Богородице.
Молитвено обраћајући се чудотворној Барској икони Мајке Божије изразимо
истинску радост као и хришћанско свепраштање и љубав према свима који
нас мрзе и вређају, а затим у духу љубави и помирења са ближњима,
помолимо се за сву у Христу браћу нашу, за мир целога света и благостање
светих Божијих Цркава.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ЈЕЛИСАВЕТГРАДСКА

Молитве
О, Пресвета Владичице, Majко Божија, превиша од свакога ума и речи, Ти си
носила у утроби Христа Спаса и Бога нашега, на Тебе полажемо сву наду нашу,
на Тебе се надамо као вишу од свих небеских сила. Ти пак, Пречиста, сачувај нас
и овај град у част и славу свете праведне Јелисавете, мајке часнога славнога
Пророка, Претече и Крститеља Господњег Јована подигнут свесилним
молитвама Твојим и управив живот наш води нас путем њеним сагласно са
светом вољом Сина Твога и Бога нашега, да би сада пришли Твојо благодатној
икони похвалне молитве Теби приносимо и усрдно молимо Тебе, најсилнију
Заштитницу рода нашега: као што си некада оцима нашим била јављена на
помоћ и заштиту, тако и сада нас немоћне и грешне удостој Твоје Материнске
заштите и благога старања. Милосрдана Мајко, умоли Сина Твога и Бога нашега,

Господа Исуса Христа, да сачува у миру земљу нашу,да сачува Свету Цркву
Своју непоколебљивом од неверја, јереси и раскола. Избави све који се са вером
моле пред светом иконом Твојом, која је је некада била од безбожника украдена,
али промислом Божијим сачувана и усрђем побожних хришћана пронађена и
после осамдесет година дошла у свој крај и у овом светом храму опет урађену и
са чашћу постављену; опет молимо Те, избави нас од пада у грех, од напада злих
људи, од свих искушења, невоља, недаћа и од напрасне смрти. Дај нам дух
скрушен, смирење срца, чистоту помисли, исправљење греховнога живота и
опроштај сагрешења. Пошаљи нам добре и побожне пастире, помози
ожалошћене и исцели болесне. Укрепи нас у вери и љубави и увек Господа моли
за наше спасење, да би спашени свесилним молитвама Твојим Њему, удостојили
се доброга хришћанскога краја, и доброга одговора на Страшном Суду Његовом
и наследили рајско блаженство и тако са свима светима прославили пречасно и
величанствено име Оца и Сина и Светога Духа. Амин!
О, Пресвета Владарко, Мајко Божија, гледајући на свету Твоју икону, звану
Јелисаветградску, као на Тебе Саму, видимо Богородицу, срдачном вером
полажемо на Тебе сву наду нашу, на Тебе се надамо: чувај град наш и људе који
живе у њему. Избави нас од пада у грех, од напада злих људи, од свих невоља,
недаћа и изненадане смрти. Дај нам чистоту помисли, исправљење греховнога
живота и опроштај сагрешења, помози ожалошћенима, исцели болесне укрепи
нас у вери и љубави и умоли Господа за наше спасење да би се молитвама
Твојим удостојили доброга хришћанскога краја и доброг одговора на Страшном
Суду Сина Твога и наслеђа Царства Небескога, са свима светима. Амин!
Чудотворна икона - Пресвета Богородица Јелисаветградска празнује
се 27/14. јула.

ЖИВОНОСНИ ИСТОЧНИК

Молитва
О Пресвета Владичице наша Богородице! Од ангела и архангела виша, од
свакога створења часнија: понижених помоћнице, надо безнадежних, убогих
заступнице, утехо жалосних, гладних хранитељко, нагих одјејање, болесних
исцељење, и свих хришћана помоћи и Покрове. О, Свемилостива Дјево

Богородице Владичице! Милошћу Твојом спаси и помилуј православни народ
наш, великога Господина и Оца нашега Свјатјејшег Патријарха (име),
преосвећене митрополите, архиепископе и епископе, и сав свештенички и
монашки чин, владаре и војнике и све православне хришћане заштити под
Покровом Часним Твојим. Умоли, Владичице, из Тебе непорочно оваплоћенога
Христа Бога нашега, да нас сачува са висине силом Својом од видивих и
невидивих непријатеља наших. О, Свемилостива Владичице Богородице! Избави
нас из греховних дубина, од глади и погибије, од потреса и потопа, од мача и
огња, од најезде туђинаца, од међусобних сукоба, од смрти изненадне, од
напасти вражје, од ветрова убитачних, од рана смртоносних и сваког зла. Подај,
Владичице, мир и здравље слугама Твојим свим православним хришћанима,
просвети им разум и очи срца ка спасењу, и нас грешне слуге Твоје удостоји
Царства Сина Твога, Христа Бога Нашега, јер је моћ Његова благословена и
препрослављена са Беспочетним Оцем Његовим, и са Пресветим и Благим и
Животворним Духом Његовим, сада и увек у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија помаже у свакој
невољи и опасности...)

БОГОЉУБОВСКА

Молитва
О, Пресвета Владичице Богородице, Мати Богољубива, надо спасења нашега!
Милостиво погледај оне који са вером и љубављу прилазе и клањају се
пречистом лику Твоме: прими похвално појање наше и упути топле молитве
Господу за нас грешне, да нас помилује и спасе, презревши сва сагрешења наша.
О, Владичице Предивна, укажи нам чудесну милост Своју, од жалости нас сваке
избави, на пут благочестија и добродетељи управи, од искушења невоље и
болести спаси, од сваке свађе и клетве очисти, од муње громовне, од огња
пламеног, од страха, глади, потопа и ране смртоносне сачувај и подај нам помоћ
Своју милостиву на морским и земним путевима, да не погинемо страшно. О,
Свемилостива Богољубива Мајко, са великим уздањем молитве смерне Теби
узносимо! Не одбаци сузе и уздахе наше, не заборави нас у све дане живота
нашега и свагда са нама буди и заштитом Својом Светом и посредништвом пред
Господом, подај нам радост, утеху, помоћ и заштиту, да вечно славимо и
величамо Преблагословено Име Твоје. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија помаже у свакој
неприлици и умножава нашу љубав ка Богу и ближњима...)

ТРИ РАДОСТИ

Молитва
О, пресвета Дјево, Свеблага Мајко Свеблагога Сина, Покровитељко царскога
града и храма светога, верна Заступнице и Заштитнице свих грешних, жалосних,
невољних и болесних! Не презри мољење нас недостојних слугу Својих и умоли
Сина Твога и Бога нашега да свакоме, ко се са вером и умиљењем поклања пред
светом иконом Твојом, потребно дарује: жалоснима утеху, несрећнима милосрђе,
тешким патњама напаћенима изненадно исцељење и укрепљење. О, Пресвета,
смилуј се на све оне који поштују свечасно име Твоје и свима покажи Свемоћни
Покров Твој: буди саучесница у сваком делу Богоугодном, а свако зло дело
уништи, и свима који су у дилеми, немоћи и опасности уразумљење небеско
пошаљи. Децу васпитај, младе оцеломудри и отвори им разум да свако корисно
учење приме. Од видивих и невидивих непријатеља спаси и сачувај супружнике у
љубави и све распре међу сродницима миром и љубављу надјачај. Дај нам
љубав обострану, благочестивост, здравље и дуг живот. Упокојене у вери и
покајању учини причасницима живота са свим Светима и Ангелима, да би Те сви
на небу и на земљи видели као моћну и непостидну Заступницу рода
хришћанскога и да прославе Тебе и Сина Твога, са Беспочетним Оцем и
једносушним Духом Његовим, сада и увек у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија помаже у свакој
животној невољи и опасности, нарочито за васпитање деце, за супружничку
љубав и једномислије...)

ЈА САМ СА ВАМА И НИКО ПРОТИВ ВАС НЕ МОЖЕ

Молитва
О Свеблага Заштитнице рода хришћанскога, Мајко Христа Бога нашега Који држи
све десницом Својом! Излиј милост и доброту Његову на нас, да од непријатеља
видивих и невидивих неустрашени будемо, као што си онима који се у Тебе
уздају обећала: „Ја сам са вама и нико против вас не може“. Свету Православну
Цркву и обитељ нашу од јереси и раскола сачувај и темељ покајања роду нашем
постави. Свете земље православне на правоверни пут, од Бога им даровани,
поврати, молитве наше тамјаном испуни да као пољски љиљан процветају, да у
чистоти и побожности поживимо, да Тобом будемо увек сачувани од напасти
антихриста, од најезде туђинаца, од сукоба међусобних, од огња и земљотреса,
од глади и помора, од смрти ненадане, од породичних раздора. Све нас укрепи и
спаси, Пречиста, у Тебе се уздамо по речима Твојим:“Ја сам са вама и нико
против вас не може“. Пресветла Владичице Богородице, моли за нас Господа
Бога нашега, Који милује и спашава, без заштите Своје да нас не остави и у
Царство Своје да нас прими, јер је и Он казао верницима Својим: Ја сам са вама
и нико против вас не може. Њему приличи свака слава, част, поклоњење, сила и
величање Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија нам непосредно
помаже у свакој животној невољи и опасности...)

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ПОРТ АРТУРСКА

Молитва
О, Пресвета Царице Небеска, Дјево Богородице, виша од херувима и серафима и
светија од свих светих! Припадајући светој икони Твојој, смирено се молимо: чуј
глас мољења нашега, види невоље, види недаће наше, и као мати обилна у
љубави, похитај на помоћ нама беспомоћнима, умоли Сина Твога и Бога нашега
да не преда земљу нашу на поругу варварима, да нас не погуби због безакоња

наших, но да човекољубиво јави милост Своју. Испроси нам, Владарко, у доброти
Његовој телесно здравље и духовно спасење, миран живот и плодност земљи,
благорастворење ваздуха и благослов са висине на сва добра дела и поступке
наше. И као што си некада Милостива јавила икону Своју Порт Артурску, као
заштитницу земље Русије и Србије, а за неверје и непобожност према светињи
тајанствено си нестала, сада покајани припадамо ка новопронађеној икони Твојој
и приносимо наше усрдно мољење. О, свемилостива Царице, рашири пред
Господом богоносне руке Твоје којима си Богомладенца Исуса Христа носила и
умоли Га да нас избави од свакога зла. Јави, Владарко, милост Твоју нама,
болесне исцели, ожалошћене утеши, онима који су у невољама помози и удостој
нас да побожно завршимо наш земаљски живот и наследимо Царство Небеско,
материнским Твојим посредовањем пред Христом Богом нашим, Који се родио од
Тебе, Коме са беспочетним Оцем Његовим и Пресветим Духом приличи свака
слава, част и поклоњење сада и увек и у све векове векова. Амин.
Порт Артурска икона Мајке Божије празнује се 16. (29.) августа
Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија нам помаже у
прогнању лукавих духова, избављењу од гнева и против унинија –
чамотиње

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ГОРА ИЗОБИЉА

Молитва
О, Свемилостива Владичице наша Пресвета Богородице Маријо! Погледај на
страдалне слуге Твоје, који се налазе у мрзости, било да су блудни, било да су
злоречиви, или више од свих горди, од свега видевши сву мрзост пред очима
Господа и ми који нисмо достојни да станемо пред лице Његово, тако Те
Владичице, као Многомилостиву нашу Заступницу призивамо. О, Мати Божија, у
гресима нашим нас не остави. Надо наша несумљива, обнови нас у покајању,
научи нас испуњавању заповести Божијих, учини нас су Цркви Светој достојним
Светога Причешћа Животворним и Божанственим и Страшним Тајнама: Ти сада
молиш за нас Сина Свога и Бога, јер много може Твоје материнско мољење. И
измоли у Христа Бога здравље нам телесно, и као Милостива, облагодати душе
наше, пошаљи мир и добро свако, свим ближњима нашим, погледај на град наш
и сачувај га покровом Твојим, њему пошаљи брзо заступање од чудотворне и
благолепне свете Твоје иконе, коју сада благодарно поштујемо, и сачувај овај и
све друге градове и сав род православни од свих изненадних беда; и порази

јереси нечастивог од језика иноплемника који на нас насрћу, расколе разори,
свађе и друга раздељења у Цркви Божијој, као јелејем Твојим Целебним,
љубављу нелицемерној помажи, наду подај, да миран и благочестив живот буде
дат нама, и да се уподобимо добро говорити о Сину Твом и Судији нашем и бити
под Судом Његовим правим, Коме је свака и част и поклоњење са беспочетним
Његовим Оцем и Свеблагодатним Његовим Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.
Ка Теби, Владичице, пред икону Твоју, са умиљењем приклањају сви своја
колена, молећи: Ево ја, грешни, од непозваних ка позваним призван бих, али ме
моја безбројна и мрска сагрешења поново у непознате адове бездана обарају; но
из таме зловољних грехова мојих молим Ти се, Преблага: спаси ме, умоли Сина
Твога да опет, не пошаље на мене данас напрасну смрт, и да по великој милости
Његовој и при благопријатној твојој, Пречиста, помоћи, обрати нас од таме ка
Светлу, од самољубља ка богољубљу, од неверја ка вери, од зла ка добру, од
богомрзости греха ка преподобности; јер што човеку немогуђе бива, то је Богу
могуће, и да од сада служимо прослављању Сина Твога, предајемо себе благој
вољи Његовој, да би и на страшном суду Христовом као добра и возљубљена
овца у стаду Његовом задобио радост садашњу и живот вечни. Амин.
Чудотворна икона - Пресвета Богородица Гора Изобиља празнује се 24.
марта (06. априла)

ОСТРОБРАМСКА

Молитве
О, Пресвета Дјево, Мати Господа вишњих сила, Царице Небеса и Земље и града
нашега Кијева свемоћна Заступнице! Прими похвално певање од нас недостојних
слугу Твојих и узнеси молитве наше ка престолу Сина Твога и Бога нашега да
милостив буде и нама грешнима и да пошаље благодат Своју онима који Те
поштују и који се са вером и љубављу клањају чудотворној икони Твојој.
Коме ћемо да захвалимо, Владичице? Коме ћемо да прибегавамо у невољама
нашим, ако не Теби Царици Небесној? Ко ће плач и уздахе наше чути, ако не Ти,
Свенепорочна, Надо хришћана и прибежиште нас грешних? Ко ће осим Тебе да
нас заштити у напастима? Зато Те молимо усрдно: покриј Твојим заступништвом
наша прегрешења, заштити нас од непријатеља видљивих и невидљивих,
умекшај срца злих људи, који устају против нас!
О, Мати господа нашега и Творца! Ти си корен девствености и неувењиви цвет

чистоте. Прими недостојну молитву нашу и сачувај нас у чистоти душевној,
одбрани нас од најезде злих људи и од изненадне смрти и даруј нам покајање
пре одласка из овог света. Помилуј нас у дневним, јутарњим и вечерњим
часовима и у свако време сачувај нас: када стојимо, кад седимо, кад ходамо, на
сваком путу и у ноћним часовима кад спавамо: збрини нас, покриј и заштити. На
сваком месту и у свако време, буди нам, Мати Преблага, стена необорива и
заступништво јако. Буди нам чуварка у целом животу нашем, Пречиста! Избави
нас од демона у час смрти. Измоли нам и по смрти упокојење код Сина Твога и
Бога нашега. А ми грешни, са надом Теби молитве узносимо и умилно вапијемо:
Радуј се, Благодатна, радуј се, Обрадована, радуј се, Преблагословена, Господ је
с тобом и Тобом је са нама.
Теби прибегавамо као несумњивој и брзој Заступници нашој и Теби, као
Свемоћној Помоћници, сами себе, један другог и сав живот наш Христу Богу
предајемо, Коме доликује свака слава, част и поклоњење са беспочетним Оцем
Његовим, са Пресветим и благим и живоносним Духом Његовим, сада и увек у
све векове векова. Амин.
О, Свемилостива Госпођо, Царице, Богородице, од свих нараштаја изабрана и од
свих небеских чинова уважавана! Погледај милостиво на људе, који стоје пред
светом иконом Твојом и који се усрдно моле Теби и учини да Твојим
посредништвом и заступништвом код Сина Твога и Бога нашега нико не оде са
овог места празан у надању своме и посрамљен у уздању своме, већ да прими
од Тебе све - према благој жељи срца свога по потреби својој, за спасење душе и
здравље тела. Најпре осени и огради покровом Твојим, Милосрдна Мати, Цркву
Твоју Свету. Твојим вишњим благословом архијереје наше православне укрепи,
миром огради и у Светој Цркви Твојој сачувај их целе, здраве, часне и дуговечне
и да исправно управљају, даруј им реч своје Истине и милостиво их избави са
свим православним хришћанима од непријатеља видљивих и невидљивих и у
православној чврстој вери до краја века неодступно и неизоставно сачувај.
Надгледај милошћу, Свеопевана и Својим милостивим заступништвом на сву
нашу земљу, на наше градове и град овај (или храм овај, или духовни сад овај) и
на све излиј неоскудно своју богату милост. Јер Ти си Свесилна Помоћница и
Заступница свих нас. Приклони се молитвама свих слугу Твојих, који притичу
овде светој икони Твојој, услиши уздахе и гласе, којима се слуге Твоје моле на
овом светом месту. Ако, пак, и иноверни и туђин дође овде да се помоли,
услиши, чедољубива Госпођо, и њему човекољубиво и милостиво учини што
тражи за помоћ и спасење. Огорчена и расејана срца у земљама нашим, упути на
пут истине. Отпале од благочестиве вере обрати и опет присаједини Светој,
Православној, Саборној и Апостолској Цркви. Људе Твоје у кућама својим и
братију ове свете обитељи огради миром и сачувај, код младих братство и
смиреноумље утврди, старост подржи, децу васпитај, оне у зрелом узрасту
умудри, сироте и удовице заштити, притешњене невољама и жалостима утеши и
сачувај, младе упути, болесне исцели, заробљене ослободи, ограђуј их стално од

сваког зла Својом благошћу и утеши милостивом Твојом посетом и све оне, који
нам добро чине.
Даруј, Блага Дјево, земљи плодност, ваздуху чистоту и све што је на корист нашу,
даре благовремене и потребне, свемоћним Твојим заступништвом пред
Свесветом и животворном Тројицом. Оце и матере и браћу и сестре и све од
давних времена, који су отишли из овога живота, а који су припадали светој икони
Твојој, упокој у насељима светих и у месту зрачном (светлом) и мирним, где нема
туге и уздисања. А када дође и наш одлазак из живота овог и пресељење у живот
вечни, заступи нас Преблагословена Дјево, и даруј нам хришћански крај живота
нашега, без болести, непостидан, миран и да удостојени причешћа Светим
Тајнама - нађемо се у будућем веку сви заједно са свима светима у бесконачно
блаженом животу у Царству возљубљеног Сина Твога, Господа и Бога нашега
Исуса Христа, Коме припада слава, част и поклоњење са Оцем и Светим Духом у
векове векова. Амин.
О, Пресвета Госпођо, Владичице моја, Богородице, Небесна Царице! Спаси и
помилуј мене грешнога слугу Твога од напрасне клевете, од сваке беде и напасти
и изненадне смрти. Помилуј ме у дневним часовима, у јутарњим и вечерњим и
усвако време сачувај ме - када стојим или седим и на сваком путу, којим ходам и
у ноћним часовима када спавам, покриј ме и заштити. Одбрани ме, Владичице
Богородице, од свих мојих непријатеља видљивих и невидљивих и од сваке зле
прилике. На сваком месту и у свако време буди ми, Мати, Преблага Стена
необорива и заступница јака.
О, Пресвета Госпођо Владичице Дјево и Богородице! Прими недостојну молитву
моју и сачувај ме од изненадне смрти и даруј ми, пре краја, покајање. Буди ми
Чуварка читавог живота, Пречиста! Ти ме избави од демона у часу смрти! Ти ме и
после смрти упокој!
Под Твоју милост прибегавамо, Богородице Дјево: молбе наше не презри у
невољама, него нас избави од беда, Једина Чиста и Благословена!
Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија нам помаже у
заштити од злих сила и незваних у дом гостију.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ЧОКЕШИНСКА

Молитва
Најлепши цвете Хришћанства, Царице неба и земље, Премилостива Владичице,
утехо, помоћи и заштито наша, спаси и сачувај обитељ Твоју и свети манастир
Чокешину и погледај милостиво на нас грешне који се клањамо светој икони
Твојој и молитве наше, које ти смирено упућујемо, услиши и заступи нас пред
лицем Сина Твог, Господа нашег, Исуса Христа и измоли нам све што је
потребно и корисно душама нашим, сачувај нас од суда и осуде, утврди у вери и
подари да спасени Тобом живот проведемо у миру и покајању и дамо добар
одговор на Страшном Христовом Суду. Амин!

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА БЕЗДИНСКА

Молитва
О, Мајчице Пресвета и Царице свих светова, Надо оних који су без наде, и Утехо
оних који су без утехе, у Тебе се највише надамо, у Тебе се највише уздамо, у
Теби видимо најсигурније избављење наше од таме паклене у којој се налазимо.
И не знамо како смо више и живи, како можемо и да призивамо име Господње,
како да призивамо Тебе, Избавитељку Најпоузданију, како се уопште сећамо да

постоји свет добра, кад је све наше и у нама преплављено неизбројним смртима
и отровним пакленим гадостима, које нас држе у својој власти као верне
поданике. То нам сигурно она неизмерна љубав Божија, која се подједнако
излива и на праведне и на грешне, још наду даје, још неда да умремо душом
занавек, него куца, куца на срца наша, окорела и скамењена за све чисто и
светло, и као да говори: Пробуди се, сине светлости, изађи из таме, васкрсни из
греха! И као да се у тој неизмерној љубави Божијој и Твоја безмерна љубав
пројављује, Пречиста Мајко Христова, и као да нам и она говори: Мене зовите,
Мајку Божију, Ја ћу вам помоћи, Ја ћу вас избавити од сваког зла, од сваке муке,
од свих ђавола, јер Моје молбе Син Мој никада одбио није!
Зато ми, Најмилостивија, и прилазимо Теби, куцамо на врата Твога милосрђа,
мада са неисказаним стидом и страхом, бојећи се да је наше безакоње
превазишло Твоје трпљење, и да ћеш можда одвратити Своје лице од нас. Ипак,
наша нада да је Твоје срце милостивије него што се и помислити може, говори
нам да свим бићем својим од Тебе просимо помоћ која нам је потребна да
оживимо духовно, да се повратимо у свет мира и љубави, у свет врлина и добра.
Притеци нам зато у помоћ, Сведобра и Свенежна Свемајко Небеска, избави нас
из греховне таме у којој стално пребивамо, и поведи нас ка светлости
благодатног живота. Ми који незнамо ни једног начина како да то учинимо, јер
смо неуки за све добро и спасоносно, препуштамо се Теби, Спаситељки грешних,
и молимо Те, разли по нама и у нама све оне силе Божије које ће нас, слепце
духовне, сигурно водити узаном стазом спасења.
Реци нам, Мајчице, које речи молитве да Ти говоримо, како да Те молимо, како
да Те зовемо, па да нас чујеш, па да нас услишиш. А мислимо да не тражимо
пуно, мислимо да не тражимо погрешно. Твој Син је рекао да иштемо најпре
Царство Небеско, и ево, Свемилостива, ми само то и тражимо, само ка Небу руке
дижемо, и очима срца ка Теби гледамо, не би ли се смиловала, и очистила нас од
свакога зла, од сваке нечистоте, од сваке гадости, од сваке сатанске помисли, од
свих греха које смо учинили.
А можда нам речи нису ни потребне, можда је само довољно да пред Твојом
Светом Иконом ћутимо, и сузе лијемо. Можда ћемо се тако лакше преобразити,
поправити, оснажити, можда ће се тако у нама родити она снага којом ћемо
бежати од свих зала која су у нама. Можда ћемо, гледајући неизмерну љубав коју
Син Твој, Дете још, али и Бог, излива на Тебе, грлећи Те Својим ручицама,
схватити да Он то грли и све нас, земнородне, због којих је и дошао у свет кроз
Тебе, и да нас неизмерно воли, само треба да слушамо Његове свете речи. О,
помози нам, Свемоћна Царице, да слушамо и творимо оно што је Син Твој
заповедио, јер само тако ћемо моћи да Му покажемо да и ми Њега волимо. А без
те љубави, ко ће ући у Царство Небеско!? Ако смемо то да кажемо, ако није
бестидно, загрли и нас, Мајчице Свемила, својим пречистим рукама, обгрли нас
Својом благодаћу, узми нас под Своје окриље, и чувај нас. Недај нас овим
непомјаницима што само чекају да им попустимо, да им поново у руке паднемо и

да им се поклонимо. Утврди нам срца и разум у добру које неће никада проћи,
ободри нас, охрабри нас, оснажи нас за сваку њихову лукаву замку. Али нас
одбрани и од нас самих, од онога што је постало наша друга природа, а што нас у
пропаст води. Умртви нам и телесне и душевне страсти, како би поново постали
храм Духа Светога, за чега смо уистину и саздани.И помози нам, Пресветла
Богородице, да стално у молитви и богомислију пребивамо, у прослављању
свега што је Божије и свето, и да највише да прослављамо Тебе, због Твоје
неисказане доброте и милости којом задржаваш Сина Твога да Свој праведни
гњев излије на све нас. Нека Твоје Пресвето Име не силази са наших усана, до
последњег уздаха нашег, нека молећи се Теби пређемо и у онај свет, где зле
слуге сатанине чекају да нас зграбе и са собом одведу у таму најкрајњу. О, да би
Твојом помоћи некако прошли поред њих, и дошли пред врата Царства Небеског,
и да нам их Ти, или Анђели, слуге Божије, отворите, и пустите нас унутра, у покој
вечног мира. Па да онда са захвалним сузама целивамо Твоје свете пречисте
руке, и пресрећни, слушамо умилну песму Небеску којом све што живи, вечно
прославља Твоје Свето Име, Пресвета Владичице, и Име Сина Твога, Господа
Исуса Христа, коме са Његовим Беспочетним Оцем и Пресветим и Благим и
Животворним Духом приличи свака слава, част и поклоњење, у све векове
векова. Амин.
Чудотворна икона - Пресвета Богородица Бездинска празнује се 02. (15.)
јула

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА БЕОЧИНСКА

Молитва
О, Преблагословена Дјево Богородице, Владичице! Мати свих страдајућих и
болећивих срца! Предела наших и месташца Беочина Заступнице! Обитељи
беочинске красото и славо! Погледај на нас смирене, гресима многим
обремењене, притиснуте жалостима и мукама, у сокрушењу са сузама гледајући
на пречисти лик Твој, у чудотворној икони јављен, сачувај од свакога зла свету
обитељ ову и све који се у вери и нади подвизавају у њој. Спаси и месташце
Беочин и све људе који православно живе и ка Теби притичу, од напада
иноплеменика, од свакога страха и земљотреса, од помора и глади, од злих људи
и сваке жалости. Припадни и нама милосрђем Твојим као што си се на икони
Твојој Божанственој приљубила образу Богомладенца. Загреј нас дихањем Твоје
љубави, и никада не одступај од нас, ни у овом животу ни у будућем, да
очекујемо Твоју Материнску помоћ, удостојимо се безбедно прећи у вечни живот,
и да прослављамо Небескога Оца, Сина и Светог Духа, у Тројици слављеног
Бога, у векове векова. Амин.
(Нашом усрдном молитвом пред овом иконом Мајка Божија нам непосредно
помаже у свакој животној невољи и опасности...)

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА НЕОЧЕКИВАНА РАДОСТ

Молитва
О пресвета Дјево најбољега Сина најбоља Мати, града нашега покровитељко,
верна заштитнице, и помоћи свих грешних, жалосних, невољних, болесних,
прими ово смерно певање од нас недостојних чеда твојих које Теби узносимо и
као што некад ниси презрела грешника који се сваки дан много пута молио пред
твојом часном иконом, него си му даровала неочекивану радост покајања и
приклонила Сина твога многим и усрдним заузимањем на опроштење овом
грешном и заблуделом, тако и сада не презри молбе нас, недостојних твојих чеда
и умоли Сина твога и Бога нашега да и свима нама, који се са вером и умилењем
клањамо пред твојом иконом која исцељује, дарује неочекивану радост:
грешницима, утонулим у дубину зла и страсти - свемоћно уразумљење, покајање

и спасење; онима у жалости и тузи - утеху; невољним и огорченим - потпуно
избављење; малодушним и безнадежним - наду и трпљење; онима који живе у
радости и изобиљу - непрестану благодарност добротвору; онима који пате милосрђе; онима који страдају и дуго болују, остављени од лекара - неочекивано
исцељење и ојачање; истрошеним од умних болести - повратак и обнову ума;
онима који одлазе у вечни и бескрајни живот - сећање на смрт, туговање и
покајање због грехова, бодар дух и чврсту веру у милост Судије. О пресвета
Господарице, буди милостива свима који поштују твоје најчасније име и свима
покажи твоју свемоћну заштиту и помоћ; оне који пребивају у побожности, чистоти
и часном животу сачувај у добру од смрти; зле учини добрима; заблуделе упути
на прави пут, помози свако дело добро и угодно твоме Сину; разруши свако зло и
Богу противно дело; онима који су у тешкоћама и тешким и опасним патњама
пошаљи с неба невидљиву помоћ и поуку; спаси од искушења, саблазни и
погибли: заштити и сачувај од свих злих људи и видљивих и невидљивих
непријатеља; прати оне који плове; путуј заједно са путницима; буди хранитељка
онима који су невољни и гладни; буди заштита и уточиште онима који немају
крова и пристаништа; нагима подај одећу, увређенима и неправедно гоњенима
помоћ; оне који трпе клевету, ругање и хулење невидљиво оправдај; клеветнике
и хулитеље изобличи пред свима; окорелим у мржњи подари неочекивано
помирење, и свима нама - међусобну љубав, мир и побожност, здравље и дуг
живот. Супружнике сачувај у љубави и слози; супруге који су у свађи и подељени
- умири, сједини и даруј им везу нерушиве љубави; мајкама породиљама подај
брзо разрешење; децу васпитај, младе умудри, отвори им разум за примање
сваког корисног учења, упути их страху Божијем, уздржању и вредноћи; од
домаће борбе и непријатељства сачувај једнокрвне, миром и љубављу; сиротима
буди мајка, од свакога порока и нечистоте одврати их и научи свему што је добро
и Богу угодно, заведене и пале у грех и нечистоту изведи из бездна погибли,
уклонивши нечистоту греха.. Удовицама буди утеха и помоћ, старима потпора:
све нас избави од изненадне смрти без покајања и свима нам даруј хришћански
крај живота, без болести, срамоте, у миру и добар одговор на страшном
Христовом суду. Умрлима у вери и покајању дај да живе с анђелима и свима
светима; умоли Сина твога да буде милостив онима који су завршили
изненадном смрћу; за покој свих умрлих који немају сроднике а за које молиш
Сина твога, буди сама непрестана и топла молитвеница и посредница: да те сви
на небу и на земљи познају као постојану и правичну заштитницу хришћанског
рода, и знајући славе тебе и са тобом Сина твога са беспочетним Његовим Оцем
и са Њему једнобитним Духом, сада и увек и у све векове. Амин.
Света Православна Црква празнује икону Мајке Божије Неочекивана Радост
22/9. децембра и 14/1. маја.
Избавља од блудне страсти и подстиче осећај покајања у души, као и од
губитка слуха и болести ушију.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА УТЕШИТЕЉКА

Молитва
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.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА СВИХ ЖАЛОСНИХ
РАДОСТ

Молитва
О, Пресвета Владичице Богородице, Преблагословена Мати Христа Бога,
Спаситеља нашег, свих жалосних Радости, Посетитељко болесних,
Покровитељко и Заштитнице немоћних, Покровитељко удовица и сирочади,
поуздана Утешитељко мајки у невољи, снаго немоћних младенаца и увек
спремна Помоћнице и сигурно прибежиште свих беспомоћних! Теби је, о,
Свемилостива, од Свевишњег дата благодат да све штитиш и избављаш из
невоље и болести, јер си и сама претрпела велику невољу и бол, гледајући
добровољно страдање Свог љубљеног Сина и видећи Га распета на Крсту, када
Твоје срце прободе мач, као што Симеон прорече. Стога, о, чедољубива Мати,

пази на глас мољења нашег, утеши нас који смо у невољи, као поуздана
Посредница радости: стојећи пред Престолом Пресвете Тројице, са десне стране
Сина Свога, Христа Бога нашег, можеш, ако хоћеш, да измолиш све оно што нам
је на корист. Тога ради, са искреном вером и љубављу у души, припадам Теби
као Царици и Владичици и усуђујемо се да Ти као псалмопојац кличемо: слушај,
кћери, и види и приклони ухо Твоје, услиши наше мољење и избави нас из
невоља и беда које нас нападају: јер, Ти испуњаваш молитве свих верних, јер си
жалосних Радост и њиховим душама мир и утеху дајеш. Ево, видиш нашу беду и
невољу: покажи нам милост Своју, пошаљи утеху нашем срцу, рањеном тугом,
покажи на нама грешнима чудесно богатство милосрђа Свога, дај нам сузе
покајања због очишћења грехова и стишавања гнева Божијег, да са чистим
срцем, добром савешћу и несумњивом надом прибегавамо Твом заступништву и
заштити. Прими, Свемилостива наша Владичице Богородице, наше усрдно
мољење које Ти приносимо и не одбаци нас, недостојне, од свог милосрђа, него
нам дај избављење из невоља и болести, заштити нас од сваког напада
непријатеља и клевете људске, буди нам неодступна помоћница у све дане
живота нашег, да увек останемо читави под Твојим материнским покровом и
чувани Твојом заштитом и молитвама Сину Твоме Спаситељу Богу нашем, коме
приличи свака слава, част и поклоњење, са Његовим Беспочетним Оцем и
Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.
Спомен иконе "Свих жалосних радост" је 24. октобар - 6. новембар.
Осим што избавља од стања жалости, помаже и за проналажење несталих
лица, код инфективних болести: туберкулоза, грип и др.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВЛАДИМИРСКА

Молитва
О Свемилостива Госпођо, Богородице, Небеска Царице, Свемоћна Заступнице,
непостидно надање наше, благодаримо Ти за сва велика добра дела, од
покољења до покољења која је руски народ од Тебе примио. Молим Ти се пред
Пречистим Твојим ликом: Сачувај град овај,(или село ово, или свету обитељ ову)
и оне слуге Твоје које стоје пред Тобом, и сву земљу руску од глади, пропасти,
земљотреса, потопа, огња, мача, наиласка страних народа, и међусобног рата.
Сачувај великог господина и оца нашег (цара) или (краља) (реци име), пресветог
патријарха, и Господина нашег(кажи име) преосвећенога епископа (или:
архиепископа, или: митрополита) (титула), и све преосвећене митрополите,

архиепископе и епископе православне. Даруј им да црквом светом правилно
управљају, и верне овце Христове непогубљене сачувају. Помени, Владичице, и
сав свештенички и монашки чин, и загреј им срца ревношћу према Богу и укрепи
их да ходе достојни звања свога. Спаси Господе и помилуј и све слуге Твоје, и
даруј нам да пут земног попришта свога прођемо без порока. Утврди нас у вери
Христовој и усрђу према православној цркви, усади у срца наша дух страха
Божијег, дух благочешћа, дух смирења. Даруј нам у напастима трпљење, у добру
уздржање, љубав према ближњима, а према непријатељима потпуно праштање.
У добрим делима узрастање. Избави нас од сваког искушења и од окамењеног
безосећања. У страшни дан суда нас удостој, да посредништвом Твојим станемо
са десне стране Сина Твога, Христа Бога нашег, Коме приличи свака слава, част
и поклоњење, са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове, векова. Амин.
Празнује се: 21. 05., 23.06. и 26.08. Три пута у години Црква врши празновање
у част Владимирске чудотворне иконе Пресвете Богородице, из
благодарности за трократно избављење њеном помоћи отечества нашег
(Русије) од непријатеља: 21. маја, 23. јуна и 26 августа.
Призива се у помоћ приликом најезде туђинаца (рата).

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА КОЗЕЉШЋАНСКА

Молитва
Богородице Дјево, Пренепорочна Мати Христа Бога нашег, Заступнице целог
рода хришћанског! Побожно стојећи пред Твојом чудотворном иконом, молимо
Те: услиши нас који Ти се молимо, прими наша недостојна благодарења за сва
Твоја неисказана доброчинства према нама која си показала и која показујеш у
овом месту и у многим селима и градовима Русије. Јер, Ти си исцељење
болесних, утеха жалосних, залуталих исправљење и уразумљење. Буди нам
свима покровитељка и утешитељка, пристаниште од свих зала, беда и искушења,
од глади, земљотреса, поплаве, огња, мача, најезде иноплеменика, смртоносних
рана и од увреда злих људи. Узнеси наше молитве као миомирисну кадионицу до
Престола Свевишњег, Који нам дарује здравље, дуговечност и напредовање у
побожности, да Тобом управљани и Твојим покровом заклањани прославимо
Оца, Сина и Светога Духа и Твоје материнско посредовање за нас, свагда, сада и
увек и у векове векова. Амин.
Света Православна Црква празнује икону Мајке Божије "Козељшћанске" 6.
марта/21.фебруара.
Избавља од телесне повреде, трауме.

ЧУДОТВОРНА ИКОНА - ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА СВЕЦАРИЦА

Молитва
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 у бексоначне векове. Амин.
(Малигна обољења и рак)

СТРАДАЛНА

Молитва
О, Пресвета Владичице,
Дјево Богородице! Прими усрдну молитву нас који се клањамо чудотворној икони
Твојој "Страдалној", милостиво посети смерне и грешне слуге Своје, не остави
нас да пропаднемо у безакоњима својим, буди Помоћница и Заштитница свим
Православним Хришћанима, и у часу кончине живота нашег буди Заступница
наша, о, Пренепорочна! Помилуј нас милошћу Сина Твога, Господа нашег Исуса
Христа и Својим материнским заступништвом избави нас вечних мука. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој невољи и тескоби. Нарочито избавља од страха.. Црква је
слави 13. августа.)

НЕСАЛОМИВА СТЕНА

Молитва
Царице моја Преблага, надо моја Богородице,
Ти сироте прихваташ и бескућне штитиш, Радости напаћених и немоћних
Покровитељко! Предивна Владичице, прими нас који притичемо светој икони
Твојој, погледај на грехом рањене душе наше и умоли Онога чије срце бди над
нама, Сина Твога, Христа Бога нашега, да нас човекољубиво избави од свих
замки вражијих и спаси душе наше. Амин.
(Пред овом иконом се уздижу молитве Мајци Божијој у свакој напасти и
невољи, за одржање вере и јачање у њој.. Црква је слави у Недељу свих
светих (недеља пред почетак Петровског поста).

ИСЦЕЛИТЕЉКА

Молитва
О, Пресвета Царице Богородице, виша од свих Небеских Сила и светија од свих
Светих,
Теби припадамо и Теби се клањамо пред свечасном и целебном иконом Твојом,
помињући чудесно јављање Твоје болесном клирику Викентију: Свесилна
Заступнице и Помоћнице рода нашега усрдно Те молимо, као што си овоме
клирику оздрављење даривала, тако и сада исцели душе и тела наша од рана
греховних и страсти многих; од сваке нас напасти избави, од невоље, патње и
осуде вечне, сачувај нас од учења душегубних, од лажи и безверја, од прелести и
ненаданих напада видљивих и невидљивих непријатеља. Подари нам крај
живота хришћански, без бола, миран, непостидан, уз попутнину Светих Тајни и
удостој нас да на страшном Христовом Суду станемо са десне стране
Свеправедног Судије и блажени глас Његов послушамо: Приђите благословени
Оца Мога, наследите Царство које вам је припремљено од постања света. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој напасти и болести, жалости и немоћи, при порођају...
Царица Небеска се изображава како стоји поред постеље болнога. На
устима болесника се види млеко. Црква је слави 18. септембра.)

МИЛОСРДНА - ДОСТОЈНО ЈЕСТ

Молитва
Ο, Пресвета и Премилостива Владичице Богородице!
Клањамо се светој икони Твојој и смерно Те молимо: послушај глас мољења
нашег, погледај жалости и недаће наше! Љубављу пребогата Мајко, притекни у
помоћ нама беспомоћнима и умоли Сина Твога и Бога нашег да нас по
човекољубивој милости Својој не погуби због безакоња наших. Од љубави и
доброте Његове испроси нам, Владичице, телесно здравље, спасење душа,
живот миран, земљу плодоносну, ваздух чист и благослов са висине за сва добра
дела и подухвате наше. И као што си некада погледала на смерно славословље
и појање послушника атонског пред пречистом иконом Твојом и послала му
Ангела да га поучи песми којом Те Ангели славослове, тако и сада прими усрдно
молитвословље наше које Ти приносимо, Царице Свеопевана! Пружи ка Богу
богоносне руке Своје на којима си Богомладенца Христа носила и умоли Га да
нас избави од свакога зла. Покажи нам, Богородице, милост Своју: болесне
исцели, жалосне утеши, невољне помози и удостој нас да живот свој побожно
окончамо, да непостидан крај хришћански задобијемо, да Небеско Царство
наследимо материнским заступништвом Твојим пред Тобом Рођеним, Христом
Богом нашим, Коме приличи свака слава, част и поклоњење са Беспочетним
Оцем и Пресветим Духом сада и увек и у векове векова. Амин.
(Пред овом иконом призива се Мајка Божија за умилостивљење Бога према
нама грешнима.. Црква је слави 11. јуна.)

УБЛАЖИ ЖАЛОСТИ МОЈЕ

Молитва
Пресвета Богородице,
одагнај болести многоуздишуће душе моје и уклони сваку сузу са лица земље, јер
Ти болести одгониш и жалости утишаваш и свима си нада и утврђење и моћ је
Твоја непобедива! Зато ме ослободи свих беда да Те призивам: Радуј се
Радости моја! Избави ме од свакога зла и одагнај тугу моју, олакшај болести и
утишај буру злих напасти, Владичице Пречиста и Преблага, скини тешко бреме
грехова мојих и ублажи жалости срца мога. Амин.
(Покајничку молитву пред овом иконом Мајка Божија услишава у свакој
муци, болести и жалости.. Црква је слави 25. јануара.)

ПОСРЕДНИЦА ГРЕШНИМА

Молитва
Царице моја Преблага, Пресвета Надо и Заштито!
Ево, ја бедни грешник стојим пред Тобом! Не остави мене који сам од свих
остављен, не заборави мене који сам од свих заборављен, дај радости мени који
радости нисам осетио! О, тешке невоље и жалости моје! О, безбројни грехопади
моји! Живот је мој као ноћна тама, и нема никога од синова човечијих који би
могао мени помоћи! Ти си једина нада и заштита, једино уточиште и утврђење
моје. Теби смело пружам немоћне руке своје и молим Те: буди милостива мени,
Свеблага, поштеди мене искупљеног крвљу Сина Твога, ублажи болести
многонапаћене душе моје, укроти јарост оних што ме ненавиде и окривљују,
оснажи пресахлу снагу моју, као у орла обнови младост моју и не допусти да
ослабим у вршењу заповести Божијих. Огњем небесним дотакни пометену душу
моју и испуни је вером непостидном, љубављу нелицемерном и надом
поузданом. Да увек прослављам Тебе преблагословену Заступницу света,
Покровитељку и Посредницу нама грешнима, и да се клањам Сину Твоме и
Спасу нашем Господу Исусу Христу, са беспочетним Оцем Његовим и
животворним Духом Светим, сада и увек и у векове векова. Амин.
(Пред овом иконом се обраћамо Мајци Божијој као посредници да би нам
Њеним молитвама Бог опростио сагрешења. Помаже и у избављењу од
епидемије, парализе.. Црква је слави 7. марта и 29. маја.)

УМНОЖИТЕЉКА ХЛЕБА

Молитва
О, Пресвета Дјево Богородице, Премилостива Владичице, Царице неба и
земље, сваког хришћанског дома и породице Благоустројитељко, невољним
благослове, потребитим изворе непресушни, сиротим и удовим и свим људима
Хранитељко! Ти, Владичице, Која си родила Хранитеља васељене и
Умножитељко хлеба нашега, пошаљи свој мајчински благослов градовима,
насељима и њивама нашим и свакоме ко се у Тебе нада. Са побожним трепетом
и скрушеним срцем Те молимо: буди и нама грешним и недостојним слугама
Твојим мудра Домостројитељка која животе наше добро управља. Сваку
заједницу, сваки дом и породицу у побожности, Православљу, јединомислију,
послушности и изобиљу сачувај. Прехрани сироте и оскудне, старе окрепи,
младенце однегуј и све нас уразуми да Господа призивамо: "Хлеб наш насушни
дај нам данас..." Сачувај, Пречиста Мајко, људе Твоје од сваке невоље, болести,
глади, пропасти, огња, од сваке зле прилике и сваке неслоге. Граду нашем (или
селу, обитељи...), и сваком дому и породици, и свакој души хришћанској и читавој
земљи нашој измоли мир и велику милост, да славимо Тебе, Премилостиву
Хранитељку нашу, сада и увек и векове векова. Амин!
(Пред овом иконом Мајци Божијој се усрдно обраћамо за избављење од
сваке опасности, од суше и глади.. Црква је прославља 15. октобра.)

ЦВЕТ КОЈИ НЕ ВЕНЕ

Молитва
Царице моја Преблага, Надо моја Богородице,
Прибежиште сиротих и путника Заступнице, тужних Радости, повређених
Покровитељко! Ти видиш беду моју, видиш и патње моје, помози мени
немоћноме, нахрани мене лутајућег. Ти знаш неправде моје, разреши их ако
желиш јер друге помоћи немам, ни друге посреднице, ни благе утешитељке, сем
Тебе, о, Богомати. Сачувај ме и заштити сада и увек и у векове векова. Амин.
(Одувек се у молитвословљима појављује символичко поређење Пресвете
Богородице са мирисним цветом који не вене. Тако се и на овој икони
Пресвета Богородица иконопише како држи на једној руци Богомладенца
Исуса, а у другој цвет. Тај цвет символише непролазну девственост и
непорочност Пречисте Богомајке. У канону Јосифа Песмописца се
Богородица такође представља као "Цвет који не вене". Пред овом иконом
се молимо Пресветој за избављење од сваке немоћи, за чедност и чистоту...
Црква је слави 3. априла.)

ЧАША КОЈА СЕ НЕ ИСПИЈА

Молитва
О, премилостива Владичице!
Заступништву Твоме сада прибегавамо, мољења наша не презри, већ милостиво
услиши нас жене, децу и мајке и исцели браћу, сестре и рођаке наше тешком
болешћу пијанства обузете и отпале од Мајке своје, Цркве Христове и спасења
свога. О, милостива Мајко Божија, дотакни срца њихова, брзо заустави пад
греховни и приведи их уздржању спасоносном. Умоли Сина Твога, Христа Бога
нашега, да нам опрости сагрешења наша и да не одврати милост Своју од људи
Својих, већ да нас укрепи у трезвењу и целомудрију. Прими, Пресвета
Богородице, молитве мајки, које због чеда својих сузе проливају; жена, које због
мужева својих јецају; деце сироте и убоге коју су посрнули родитељи напустили,
као и свих нас, који се икони Твојој клањамо. И нека овај вапај наш, молитвама
Твојим, дође до Престола Свевишњег. Заштити нас и сачувај од лукаве заседе и
свих замки ђаволских, и у страшноме часу кончине наше помози нам да без
спотицања прођемо ваздушна митарства и избави нас вечне осуде молитвама
Твојим, како би нас милост Божија обасјала у бесконачне векове векова. Амин.
(Пред овом иконом се усрдно призива Мајка Божија за помоћ при лечењу и
избављењу од пијанства. Црква је слави 5. маја.)

Државна (Держевнаја)

Молитва
О, целога света Заштитнице, Мајко Свеопевана! Са страхом, вером и љубављу
припадамо икони Твојој "Државној" и усрдно Те молимо милостива Света Мајко:
не одврати лице Своје од оних који Ти прибегавају, умоли Сина Твог и Бога
нашега, најслађег Господа Исуса Христа да у миру и благостању сачува државу
нашу, да нас избави од међусобних сукоба, да оснажи нашу Свету Цркву
Православну и непоколебивом је сачува од безверја, раскола и јереси. Немамо
друге помоћи, сем Тебе, Пречиста Дјево. Ти си свесилна Заступница Хришћана
пред Богом и праведни гнев Његов ублажаваш. Избави Све који Те усрдно моле
избави од греховног пада, од лукавства злих људи, од глади, жалости и болести.
Даруј нам дух скрушен, срце смирено, помисли чисте, живот исправан и опроштај
сагрешењима нашим, да би смо благодарно величајући Тебе, били удостојени
Царства Небеског и са свима Светима прославили пречасно и величанствено
Име у Тројици Слављенога Бога, Оца и Сина и Светога Духа. Амин.
(Мајка Божија преко ове иконе помаже свима који јој се усрдно и скрушено
помоле у свакој невољи, у опасности од раскола и јереси, за мир,
благодатно уређење и очување државе.. Црква је слави 2. Марта.)

Игуманија Атонска

Молитва
О, Једина Пречиста, Пресвета Владичице Богородице, Палато Духа Светога,
Свемогућа Заступнице и Помоћнице рода хришћанскога! Не одбаци мене
недостојнога који сам душу и тело гресима укаљао, од сујетних и штетних
помисли очисти ум мој посрнуо у бездан овог варљивог света, умири моје
страсти и избави ме од грехова мојих. Здрав разум подај мени помраченоме, да
се покажем као вични делатник у вршењу заповести Божијих. Огњем љубави
Божанске загреј охладнело срце моје, Мајко Блага, да Те усрдно молим: као што
си некада Максиму Капсокаливу помогла, тако сада и мени измоли од Бога дар
непрестане молитве, да би ме она као поток крепила у врелинама пристижућих
невоља и страсти, и да би нашавши мир уз срдачну помоћ Твоју и очистивши
сузама и покајањем греховну нечистоту моју, био удостојен радости и
блаженства у будућем веку, и био учесник преподобних отаца Атонских и свих
светих, који су Богу угодили кроз векове. Амин.
(Усрдна молитва Мајци Божијој пред овом иконом помаже у свакој муци и
невољи.. Црква је слави 1. Септембра.)

Богородица Брзопомоћница

Молитва
Преблагословена Владичице, Приснодјево Богородице, Која си Бога Реч, Који је
изнад сваке речи, родила и благодат Његову више од свих примила, Која си море
Божанствених дарова и чудесима непресушна река и Која изливаш благодат на
све који са вером прибегавају Теби! Клањајући се чудотворној икони Твојој,
молимо Те, свемилостива Мајко човекољубивог Владике: излиј пребогату милост
Твоју на нас и пожури да испуниш мољења наша која приносимо Теби,
Брзопомоћнице, јер утеху и спасење свима припремаш. Посети, Преблага, слуге
Твоје благодаћу Твојом, подај болнима исцелење и савршено здравље, мир
узнемиренима, слободу заробљенима и утеху свима који страдају. Избави,

Свемилостива сваки град и сваку земљу од глади, помора, земљотреса, потопа,
огња и мача и сваке казне времене и вечне, материнском смелошћу Својом
одврати гнев Божији. Од душевне раслабљености, напада страсти и грехопада
ослободи слуге Твоје, да би смо без спотицања у сваком благочешћу поживели у
овом веку а у будућем били удостојени вечних блага благодаћу и човекољубљем
Сина Твога и Бога, јер Њему доликује свака слава, част и поклоњење са
Беспочетним Оцем Његовим и Пресветим Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.
(Мати Божија преко ове иконе брзо помаже у свакој неприлици, јер се
показала се другом Силоамовом крстионицом: слепима дарује вид, лечи
хроме, непокретне, а нарочито помаже нероткињама, многе је од утапања у
мору избавила, заробљенике ослободила, штеточине много пута отерала и
уништила, и друга безбројна чуда чини непрестано свим Православним
Хришћанима који јој побожно прибегавају. Њено призивање указује брзу
помоћ за све животне потребе; помаже и при налажењу несталих ствари,
код емотивних недоумица, као и против блудне страсти, опекотина,
неизлечивих болести. Црква је слави 9. новембра.)

Господе име Ти је -Љубав:
не одбаци ме заблуделog.
Име Ти је - Сила:
оснажи ме јер изнемогавам и падам.
Име Ти је - Светлост:
просветли душу моју,помрачену животним
стрaстима.
Име Ти је - Мир:
умири пометену душу моју.
Име Ти је - Милост:
не престани никад да ме милујеш. Амин!

