+ А К А Т И С Т Б О Г О М А Ј Ц И Дјево Пресвјатаја, Голубице Мила.
М Л Е К О П И Т А Т Е Љ Н И Ц И Како да нас спасеш непрестано гледаш
Кондак 1
О избрана Света Војводкињо наша,
пред икономТвојом с трепетом стојимо,
молебно пјеније Теби слуге поје,
немој оставити достојање Своје.
Пошто нам у Теби непобедна сила,
Млекопитатељко, Богомати мила,
спаси вапијуће Теби, Мајко Света,
топла Заступнице, свеколиког света.
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
радуј се Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни Теби, сада кличем, ево.
Икос 1
Анђелске Те Силе неућутно славе
увидевши да си од њих виша, Дјево,
упознавши Тебе Мајку Христа Бога,
Исуса Преслатког, Слова Превечнога.
"Бладодатна сила са иконом Мојом
биће све док буде, овоземног света",
док по земљи хода Ти си рекла нама,
Царице Небесна, Непорочна Света.
Због тога сва верна Твоја деца, Дјево,
памте Твој благослов, сећају се речи
и притичу Твоме чудотворном лику,
који од недуга избавља и лечи.
Као Теби самој узносе похвале,
не могу све стати у речи и слова,
ко ће их од земних све моћи изрећи,
Помоћнице брза и стара и нова.
Радуј се животе, о, мој, Мати Чесна,
без Тебе радосног живљења ми нема,
Дјево Преумилна, Царице Небесна.
Радуј се, ка вечном животу ме водиш,
молећи се за ме Твом Сину и Богу,
пред икономТвојом захваланТи кличем
без помоћи Твоје спасти се не могу.
Радуј се, дихање моје, Богомати,
кладенче чудеса, силе, благодати.
О, радуј се,јер си својим млеком, Мати,
хранила Логоса, вечно Божје Слово,
на небу, на земљи, и Једино Ново.
Помоли се, Мајко Твом Сину и Богу
да нам младе мајке млеко не изгубе
и да децу милу својим млеком хране
и да Тебе Мајко и Твог Сина љубе.
Радуј се светлости, о, Светлости Мати,
иконе нам Твоје врела благодати.
Молитвама топлим од нас бежи тама,
јер мрачне силе Ада Ти одгониш Сама,
о, топлото наша, радости у сузама.
О, радуј се сило, на земљи најјача,
на небу моћнија од небеских Сила,

моја нада, вера и утеха блага;
созерцавам, Дјево, како дојиш Њега,
молитвама својим у порок нам не даш. Цара на царима, Господара свега.
О, радуј се, јер си родила нам Цара,
и земље и неба Вечног Господара.
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
о, радуј се, Света хранитељко Слова, и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни Теби сада кличем, ево.
Кондак 3
Жезал светог Саве свети Сава узе,
Кондак 2
да духовни племић Србаљима буде,
Сава Освећени, игуман премудри,
православља жезал да Србаљи носе,
у шестоме веку он по земљи хода,
са њиме јереси и расколе косе.
светилник духовни испод плавог свода.
Непробојни покров Ти ћеш нама дати,
Светионик што га ретко рађа мајка
Млекопитатељко, Богомајко Драга,
прорече:"Доћи ће племић монах Сава." у Теби нам моћна потпора и снага.
Биће у врлини њему сличан раван
иод свих поштован,премудар и славан. Твоја верна чеда, Алилуја поје,
убељених душа на молитви стоје.
"Дајте на дар њему икону пресвету,
достојном сасуду Духа Пресветога,
Икос 3
нека њему буде потпора и снага
Поклон светог Саве,светиСава србски
против власти таме,злобних сила врага" са собом понесе, да му близу буде,
да се даноноћно пред Њом Богу моли
Испунише завет богоносног Авве,
за род крстоносни, и Божије људе.
светила Истока - Освећеног Саве.
После шест векова Сава поклон прими Млекопитатељницу у посницу он стави
чудеса Божија огласише га достојиним благослови дасе предЊом строгоживи
у векове даноноћно Богу кличе, диви.
„Алилуја; Алилуја, Алилуја
да пропоје навек родна груда Моја“.
Тамо се Богомајци непрестано поје:
да малено стадо Господ Благи спасе,
Икос 2
сачува, закрили достојање Своје.
Схватише сви људи да је Твоја воља,
у шестоме веку откривена Сави,
Радуј се, Истино моја, Богомати,
кад се у виђењу њему Дјево јави.
Пут, Истина, Живот млеко сиса Твоје,
има ли истине чистије од Тебе?
У Србији која тек рођена беше,
јер Истини Вечној за храм даде себе.
Богомајко, Ти си гнездо свити хтела,
Царице Небеска, посреднице смела.
О, радуј се Правдо, Богомати, Дјево,
Судију Праведног као дете храниш
Две иконе свете, ко две звезде сјајне, и нас Вечној Правди приводиш и зовеш,
до Србије по Твом промишљању ходе, од невоља чуваш и од зала браниш.
да сав србски народ благодатном силом
од икона Твојих ка Богу приводе.
О, радуј се, јер си милостива Мајка,
Милостивог Сина и Логоса Бога,
Духом орођени и Духом вођени,
из милости за нас Ти се Њему молиш
богоносни Срби, Богомајци кличу,
и сву децу Своју неизмерно волиш.
и умилне хвале раздрагани сричу.
О, радуј се, јер си жалостива врло,
О, радуј се, јер Те неизмерна љубав
жао Ти је сваког који душу губи,
према Сину Твоме, Богу Превечноме, и више земаљско нег небесно љуби.
недогледном чини палом нашем роду,
о,Ширшаја Небеса која точиш Живу Воду О, радуј се, јер Ти саосећаш с нама,
кад смо у пороку и греховној тами
О, радуј се, јер Те Бог Логос умудри
Ти се за нас молиш, и савест нам будиш,
да вечношћу само душа Ти се бави,
да ни тада нисмо остављени, сами.
за земне се молиш ризницо мудрости,
да им благородна душа Бога слави.
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
О, радуј се, јер си синоним за разум,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
ништа неразумно прозборила ниси,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
Божанским разумом обдарена Ти си.
Кондак 4
О, радуј се, јер си Ти све знање моје, Дошла су времена врло мучна, бурна,
пред иконом Твојом душа моја поје.
када творевина уста против Творца
и Божије Мајке, Царице свег света,
О, радуј се, јер си Ти светиња моја,
правоверје многим по највише смета.

О, радуј се, јер си царевина моја,
Син Ти молбе слуша,Своју Мајку воли.
скупља од свих блага широм белог света
са Сином и Царем Ти царујеш сада,
Кад су распињали Твог Сина и Бога,
на земљи, на небу, у Теби ми нада.
храбрости си узор цело време била,
радуј се и кличи, о, храбрости моја,
О, радуј се, крепка Заступнице наша, у времена тешка: кризе, рата, боја.
Пред иконом Твојом, Млекопитатељко, и у ова мутна, последња времена,
са молитвом топлом ми стојимо смерно, када мрачне силе многе замке праве, О,радуј се,јер сам неустрашив сТобом.
молећи се и за ненавиде наше,
да намуче свете, да окриве праве.
Кад знам да ме Твоја рука води, брани,
кад знам дасам с Тобом и на Твојој страни.
појећ: Алилуја - свом Господу, верно.
Радуј се Победо моја, Мајко Света,
Твој Син свет победи-Победитељ прави. Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
Икос 4
Победница Ти си, Победника роди;
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
Гледајућ Те, Дјево како дојиш Сина,
избави и спаси, беда ослободи.
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
Божијег Логоса као мајка храниш,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
многе црне мисли пребирам у души,
О, Смерности моја, Узоре Смерности,
Србија се јадна у пороку гуши.
Кондак 7
смернији од Тебе Једини Бог што је.
Гордост страна Теби јер си Смерног Мати Ни царици земној свако прићи не сме,
Сваки град је сада кланица деце.
препуна врлина, силе, благодати.
а камоли Теби, Царице Небесна.
Нерођени гину од оца и мајке.
Али Ти си нежна, Милостива Мати,
Родитељска савест бесловесно спава,
Радуј се, кротости моја Богомати,
препуна врлина, силе, благодати.
ништећ децу своју, ужас је и страва.
кротости се учим кад на Тебе гледам,
молитвама Твојим ка смирењу ходим, Хранитељко Слова кличемо Ти сада:
Притичемо Теби Млекопитатељко,
горде мисли чупам и себи их не дам. моли Сина Твога да умудри Србе
помози да покољ србске деце стане,
да науку Божју унесу у школе,
да се "мајке" сете да се мајком зову,
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
да преболе многе непреболне боле.
да престану бити у крвавом лову.
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
Да демонске бајке одгнају далеко,
О, радуј се, славо моја, Богомати,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
и да цело Србство Алилуја поји,
славнију од Тебе земља дати неће,
вративши се Богу на молитви стоји.
Царица си неба и Небеских Сила,
Кондак 6
Дјево Пресвјатаја, Богомати Мила.
Пред икономТвојом Хранитељко Спаса Икос 7
износимо боли свога рода сада.
Млекопитатељко, Богородитељко.
О, радуј се Мире, Богомајко Чесна,
јер си мир са свима имала све време, Ти нас од нас спаси Мајко Бога Христа спаси и помози нама, Дјево света,
Мајко над мајкама, Мајко целог света.
немирним душама прави мелем Ти си, Дјево Преумилна, Голубице чиста.
уклањаш с уморних плећа тешко бреме.
Као Богомајка за мајке се моли,
Свештенство,монаштво,да чесније буде
светли ко кандило које се не гаси.
О, радуј се, јер си Ти Спокојство моје, да рађају децу а не да их ниште,
Милостива Мајко целог људског рода, да их млеком хране ко Ти Сина Твога, Поучава, учи, моли, куми, кара,
спокојан сам кад је мајка мени близу, Исуса Преслатког, Твог Цара и Бога. и да коров чисти, о пастви се стара.
најмоћнија Мајко испод плавог свода.
Многи безбожништвом земљуСрбску кваре
И да Сину Твоме Алилуја поје,
"савремени" Срби зборе: "Нема Бога".
пред
иконом
Твојом
покајане
стоје.
О, ко може само родит Божјег Сина,
Устају безумни против Творца свога.
осим једна таква царствена тишина.
Икос
6
О, ко може мени правог мира дати,
Многобожне вође Србијом сад ходе,
О, Богородице, свету узданице,
сем Тебе, Царице, реко благодати.
пред иконом Светом лијем сузе сада за планину Голеш Србаље заводе.
душа народна да се само у Христа нада Земље нам продају у бесцење, губе,
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
своју вољу творе, а Творца не љубе.
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
Девојке
се
србске
удават
не
желе,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
Путеводитељко, Тебе молим сада:
остарише села Посреднице смела
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
замире нам народ од безбожних дела. Помазаник Божји да Србијом влада
и да се у Тебе и Твог Сина нада.
Кондак 5
Српкиња не рађа ко у старо време
Свети Сава србски икону однесе.
мода к нама стиже белосветска, нова, О, радуј се, јер Ти душе наше гледаш,
У Кареји оста све до наших дана,
без Бога, без душе, фарисејског кова. недостојним даТи приђу,Дјево,не даш.
иноцима чесним духовна је храна.
Од иконе Твоје одгониш их, Чесна,
Дјево Преумилна, Царице Небесна.
Србије
нестаје
захваљујућ
себи,
Који Алилуја своме Богу поје,
помози
Пречиста,
да
пропали
не
би.
као славске свеће изгарају они,
О, радуј се, јер ми осветљаваш стазе,
док се не преселе у небеске горе,
да знам како да ходим да се душа спасе.
О, радуј се, светли уме мога бића,
за њих спремљене Божјег раја дворе.
Путеводитељко на врлинске стазе,
да с пута врлина стопе нам не слазе. Наставнице моја, о, радуј се сада,
Икос 5
јер ме настањујеш учиш,водиш, караш,
Млекопитатељка, икона Пресвета,
као наставница о мени Ти се стараш.
О, радуј се, сада, песмо бића мога,
кладенац је свети Србиновог рода,
о,
радуј
се,
сада,
химно
душе
моје,
из које истиче животворна вода.
О, радуј се, јер си исцељење моје,
не одбаци мене, Твој раб Теби поје.
од болести сваке која се год јави,
Пред којом монаси богоносни поје,
молећи се за ме лек на рану стављаш,
Радуј се, сладости моја, Богомати,
да Господ сачува достојање Своје.
Преслаткога Христа отхранила Ти си, од невоље, сваке, и беде избављаш.
духовну нам сладост од Сина измоли,
Па се праве хајке, православне гоне,
"да не кваре земљу" у којој враг суди,
праве богоносце бацају на муке,
а Ти, Богомајко, увек уз њих буди.

О, радуј се, јер си искупљење моје,
Путеводитељко, о, радуј се, моја,
у време радости а и љутог боја.
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
Кондак 8
Царице Небесна, сад се криво твори,
невера и вера истином се зову.
Заједно се моле патријарх и папа,
проповедајући неку веру нову.

Која пред престолом Сина Свога бдије Хранитељко Спаса Ти си увек била,
и за све хришћане горке сузе лије.
од пожара спаси, покоља сохрани,
од народа страних Богомати мила.
Пред иконом Твојом, Млекопитатељко,
иштући спасење вапијемо сада:
И ако Ти нисмо мили сада, Дјево,
помози и спаси своја верна чада.
рад светих предака сачувај, одбрани,
ради светородне, староставне лозе,
Богу: Алилуја да кличемо радо,
не буди далеко, што пре уз нас стани.
захвална Ти паства, Твоје мало стадо.
Да Те опевамо рад премногих дара
Икос 9
заштитнице моћна, и нова и стара.
Ни мудраци земни достојну Ти хвалу
не могу изрећи, Млекопитатељко.
Благодаћу Божјом наша спаситељко.

О, радуј се, јер си Ти доброта моја,
препуна доброте за све људе света,
ко и Син Твој-Господ, Богомати Света.

Екуменску веру место праве нуде,
свејерес продају као чисто семе,
Млекопитатељко карејска,инама помози,
ко што помагаше немањићкој лози.

Дубља си нег што је сва морска дубина

и виша од неба, ради Свога Сина,
Који у свет дође да грешнике спасе.
Помоли се за нас, почуј наше гласе.

О, радуј се, јер си Ти чистота моја,
кад у Тебе гледам чистију од неба,
знам да је та светост неопходна мени,
и души и телу, преча и од хлеба.

Такозвани "Нови" поредак у свету,
без Бога, без душе, под окриљем Врага
сагори, сажежи Дјево Богодана,
Ти Невесто Божја са Духом венчана.

Све содомске грехе одагнај од Срба,
страх Божији даруј, врлину посади,
да Србија не би Мртво море била,
помози и спаси Посреднице мила.

Радуј се мирисе из небеског раја,
благоуханије које земља нема.
Врлина мирише од свега највише,
да малени разум не зна да опише.

Пред иконом Твојом молимо се Теби,
да нас силе Ада поробиле не би.

Да остане свето, благородно семе,
Радуј се вечности моја, Дјево мила,
да Србија опет богоносна буде,
избрани Сасуде Духа Пресветога,
да се назват може: "светосавско племе". у Теби ми нада, утеха и сила.

Запленише душе, успаваше савест,
о земаљском душа сада само снева,
помоћу медија, магије, хипнозе,
наместо да Теби и Твом Сину пева.

Богомајко моја Ти си здравље моје,
Богомајко Блага боле моје видаш
и муке са душе, и са тела скидаш.

Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.

Од раскола спаси, од јереси закрили,
да би опет били Твоме Сину мили.

О, радуј се, јер си Ти блаженство моје,
радосно ми биће Теби химне поје.
Кондак 11

Захвалан род наш, рад премногих дара

Богу Алилуја преумилно поје,
радосни Србаљи на молитви стоје.

О, радуј се, храно бесмртног живота,
душа моја Тебе никад сита није,
песме моје Дјево Ти си прва нота.

Умилно пјеније приносе иноци,
сваког дана поје у Кареји они,
тамо где се дуго моли, кади, звони.

Икос 8
Кроз све свете тајне и свете врлине,
о, Мајко Логоса, к небу нек се тежи,
молитвама Твојим Сину Твом и Богу,
душу нам немоћну са вечношћу вежи.

О, радуј се, јер си слатко пиће моје,
бесмртног живљења што приводи Богу,
без њега у вечне обитељи раја
нећу примљен бити, нити ући могу.

Да нам живот буде молитвено слађен,
рад радости што је Крстом донесена,
целомудреније да нам биће прими,
да из душа наших исчили опсена.

О, радуј се, Ти си освећење моје,
освети ми хтења, Теби биће поје.

Богомајко моја, надежда си моја
којом се одевам и чувам од студи,
од свих мрских Богу - демона и људи.

Иноци карејски Алилуја поје,
моле да Бог спасе достојање Своје.

О, радуј се, јер си очишћење моје,
чисти желе чисто да свуд увек буде.
Нечисто у мени сагори, сажежи,
све порочно одгнај, нек од мене бежи.

Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се, Света хранитељко Слова,
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.

Богомајко моја, васкрсење моје,
васкрсни од греха умртвљену душу,
успавану савест пробуди и гани,
и уз слугу свога, Милостива, стани.

Кондак 10
Иштући спасење прибегавам Теби,
да ме силе Ада победиле не би.

О, радуј се, јер си вазнесење моје
Да не буде празно све надање у Те,
од земље у небо, радост где се јавља, благослови моје путељке и путе.
рад тога Те слуга хвали и прославља.
Нас и земљу нашу сачувај, закрили,
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
кад Ти род захвалан Алилуја поје,
о, радуј се, Света хранитељко Слова, немој одбацити достојање Своје.
радуј се, Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
Икос 10
Кондак 9
Све Анђелске Силе прослављају Дјеву,

Стена и заштита оних што Ти ходе

Икос 11
Кад из Свете Земље у Кареју стиже,
икона Ти Света Хранитељко Слова,
благодатна сила од иконе зрачи,
да исцели душе које грех помрачи.
Зато свети Сава од себе је не да,
гледајућ у Тебе ко да небо гледа
и више од тога Мајко Христа Бога.
Радуј се покрове мој од свега дражи,
што никад не касни кад се с вером тражи.

Радуј се огњиште моје, Богомати,
штоми грејеш душу,што ми примаш бреме

и да лакше ходим,борбу с грехом водим,

и да на спасење искористим време.
Радуј се заштито моја, Богомати,
кладенче чудеса, силе, благодати.

Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се Света хранитељко Слова,
радуј се Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
Кондак 12
Благодат нам Твоју код иконе што је,
изобилно даруј радовање моје.
Да не заслужимо да ратови љути
отаџбином нашом и жаре и пале,
да се фијук бича Божијег не чује,
да престане Господ с нама да ратује.
Да нам душе буду сузом убељене
и причешћем честим небу уздигнуте,
да у души коров не листа, не буја,
да нам душе Богу кличу: Алилуја.
Икос 12
Опевајућ многе добре даре Твоје
које си излила на нас, Дјево Чесна,
и сад не одбаци, помози, закрили,
Богородитељко, Царице Небесна.

у демонска кола и магијске мантре,
ПомазаникБожији да саблазни сатре
Србин више одсвега даТе хвали,Дјево,
сваки дан нову песму некби Тебиспево
Алилуја Богу појмо,хвалимо само Бога,
у светима Његовим дивно прослављенога

МОЛИТВА

Кондак, глас 8:
Теби сада, Дјево, у времена ова,
узносимо хвале, молимо се Теби,
да нас лажна браћа, отпала од Бога,
из мржње опаке, затирала не би.
Стани на пут њима, не знају шта чине,
мисле творе вољу, Творца, са висине.
И христољубивој војсци Ти помози,
ко што помагаше немањићској лози.
Одбрани закрили Дјево Богодана,
Ти Невесто Божја са Духом венчана.
Помози и спаси, Неневесна Дјево,
и ја грешни Теби сад притичем ево.

Свехвална Владарко, Изворе Милости,
Бездно Милосрђа, Водо жива, света,
Заступнице моћна палих, грешних људи,
Лозо винограда увек у нас буди.
Возбраној Војеводје Побједитељнаја
јако избавлшесја од злих
Мрзитеље славне историје наше,
благодарственаја, восписујем ти раби
и светиња наших одагнај далеко,
Твоја Богородицје, но јако имушчаја
јер светиње наше скрнаве ил селе,
державу непобједимују, от всјаких нас
мрзитељи Божји рад тог се веселе.
бјед свободи да зовем Ти: Радујсја
Невјесто неневјеснаја!
Спаси нас од глади, погибије, труса,
† МОЛИТВА БОГОМАЈКИ
потопа и огња, мача, злобних људи,
(под: Пролазе дани)
Млекопитатељко, Богородитељко,
О, света Дјево, утехо моја,
кад смо у невољи Ти тад уз нас буди.

Облак искушења одагнај, уклони,
о, света Мајко, заштито моја,
да греховне стреле близу нас не лете,
о, дивни цвете, ти рај украси,
да нам душе буду смерне,чисте, свете. Мир и здравље даруј оним што Ти кличу,
на душу моју иду таласи.
ум и очи срца освети, просвети.
Талас велики на душу иде,
Удостој
нас
грешне
царства
Сина
Твога,
О, радуј се, јер си блистаније моје,
Млекопитатељко,
Твог
Цара
и
Бога.
ал' твоје очи то, Мајко, виде;
од сунца јасније сијање је Твоје.
Радуј се висино моја, Богомати,
од земље си шира, од небеса виша,
од сунчаних зрака сјајнија и тиша.
Радуј се дубино, Богомати, Дјево,
од сваке врлине темељ Ти дубоко,
сваку добродетељ гледа Твоје око.
Радуј се, Пречиста Скинијо Логоса,
о, радуј се Света хранитељко Слова,
радуј се Невесто Неневесна Дјево,
и ја грешни, Теби, сада кличем, ево.
Кондак 13
О, свемилостива Заступнице наша,
о, Свеопевана Дјево, Света, Чиста,
чуј молитве наше и уздахе наше
грешног родаземног,Мајко Бога Христа.
О, Мајко Логоса помози нам сада,
од греха нам душа једва живи, дише,
маловерје код нас ухватило маха,
маловерја много, неверја још више.

ја сам немоћан против овога
умоли, Мајко, ти Сина свога:
Нека запрети и мојој бури,
а ти у помоћ, Мајко, пожури. (2х)
Да тугу кажем теби, Пресвета,
теби је жао сваког детета;
Ја Те грешник молим умоли Судију,
Твога милог Сина, Спаситеља Христа, сваком у помоћ брзо долазиш,
на сваког, Мајко, ти будно пазиш.
да превиди грехе које ја учиних,
Дјево Пресвјатаја, Голубице Чиста.
Пази на мене јошвише сада
да ми не клоне вера и нада;
Да све мисли моје покајању води,
љубав ми чувај дасе не гаси
да својина врага ја постао не би,
на душу моју иду таласи:
Дјево Преумилна, Богородитељко,
Ја помоћ иштем од тебе, Дјево,
умоли свог Сина ја се молим Теби.
и са стрпљењем чекам те, ево. (2х)
Немоћним и старим Ти потпора буди,
злобницима њиним нека Твој Син суди.
И од изненадне смрти нас закрили,
да би Ти захвални цело време били.

Заузимањима Твојим, Богомати,
живот мој исправи обнови ме цела
да бих избегао мучење демона,
и слушао рајска, преумилна звона.
Учини ме Дјево наследником славе,
умилостиви ми Дјево Творца мога,
у векове веки да прослављам Њега,
Цара над царима, Господара свега.

Утврди нас Света Млекопитатељко,
Тропар, глас 8:
православну веру да држимо чисту,
милу Теби, Дјево, и Твом Сину Христу. О, како из груди, дајеш млеко, Дјево,
Хранитеља твари, хранила си, чиста,
велико је чудо, и предивно чудо,
Ум ми оболешћен исцели, Пресвета,
Најсветија Мајко, Мати Бога Христа.
у богомислију да живим и дишем,
Правоверне, који, спасеније желе,
Теби да се молим и о Теби пишем.
и покрову Твоме, радују, веселе,
Земље србске, Дјево, сједини и чувај, не остави саме, Дјево Богодана,
Ти, невесто Божја, са Духом венчана.
породице наше ојачај у вери
Ратнике у рату који ти се моле,
све идоле обори и демонско спери.
одбрани, закрили, сачувај их живе,
да Ти вечно кличу и да ти се диве.
Нек се владар Срба у Господа нада,
Помажи и нама као светом Сави,
а не као многи у масонске ложе,
да се и на нама, милост Твоја јави.

СУЗА КОСОВА
Крај извора црни гавран слетео
српској земљи незван је долетео
Мили Боже нисам га ни слутио
извор воду моју је замутио.
Од извора света суза остала
молитва за навек ми је постала
да се чува, да се памти довека
где је српско срце, српска колевка.
Хиљаде молитви Господе
право у Твоје срце да погоде
хиљаде спаљених домова
само једна је суза Косова.
Метохијом Цркве су ми рушили
али корен нису им осушили
у њему је песма светлих гробова
а у песми српска суза Косова.
Са олтара твог сам вина попио
ој Косово равно и Метохијо
земљо мила бићеш моја довека
т и си моје срце, моја колевка.

