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ЖИТИЈЕ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКА НЕДЕЉКА РАКОВИЧКОГ
Свештеник Недељко Стреличић, парох кнежевачки, рођен је у селу Пусто
Шилово, срез лесковачки, 26.2.1907. године у сеоској породици од оца Милоша и мајке
Загорке. Био је једино мушко дете поред пет сестара. Школовао се у Косовској
Митровици, а Богословију у Призрену завршио је 1929. године са одличним успехом.
Исте године оженио се Браниславом (рођеном Гвоздић), ћерком свештеника Стојана
Гвоздића из Призрена. Рукоположен је у чин ђакона и презвитера 1930. године. Тада је
постављен за пароха у Приштини. Године 1931. уписао је Богословски факултет у
Београду и исте године бива постављен на парохију у Лапљем Селу код Приштине.
У јануару 1935. године благословом Патријарха Варнаве постављен је на парохију
кнежевачку са седиштем у манастиру Светог Архангела Михаила у Раковици.
Дипломирао је на Богословском факултету 1936. године. Током свог апостолског
службовања на парохији, свештеник Недељко Стреличић је имао велико разумевање и
помоћ парохијана, као и Црквеног одбора. Од 1937. до 1939. године заједно са
Поверенством за градњу храма успео је да сагради храм и парохијски дом у Раковици,
уз благослов и материјалну помоћ Патријарха Варнаве, ктиторке Јелене Радојкић и
других богољубивих људи. На дан освећења храма које је извршио Епископ Дионисије,
викар Његове Светости Патријарха Гаврила, 24./11. јуна 1939. године, на празник
Светих Апостола Вартоломеја и Варнаве, отац Недељко је одликован правом ношења
црвеног појаса. Свештеник Недељко Стреличић је био лепе спољашности, висока раста,
пријатан са људима, уредан и веома тактичан. Такође, био је одличан проповедник и
појац, узоран свештенослужитељ Цркве Христове.
Рат и немачку окупацију провео је на парохији све до ослобођења Београда.
Чинио је дела милосрђа све време рата. Организовао је прикупљање хране и друге
материјалне помоћи сиромашним грађанима, удовицама и ратним сирочићима.
Прикупљао је намирнице за рањенике у болницама, као и ратне заробљенике. Њима је
паковао и слао пакете у логоре. Ратне 1944. године дао је предлог да се на дан храмовне
славе (24./11. јуна) изостави послужење за госте. Предложио је да се новац предвиђен
за то поклони дечјем избегличком дому у манастиру Раковица, а једном броју
парохијана подели одређени новчани износ. Староседеоци Раковице, који су тада били
деца, још увек се сећају овог милосрдног дела. Одмах после ослобођења Београда од
немачке окупације, уласком партизанских јединица средином октобра 1944. године,
нове власти започеле су обрачун са носиоцима културног, духовног, политичког и
јавног живота окупиране Србије. У периоду од 17. октобра до 5. новембра 1944. у
Лисичјем потоку ухапшено је, стрељано и покопано 19 парохијана раковичке Цркве.
Хапшења су настављена и даље. Мало је оних који су ослобођени након ислеђивања
поручника Јанка Димића.
Отац Недељко је први пут ухапшен у децембру 1944. године саслушан и пуштен,
али је означен као сумњив. О томе сведочи документ у архиву фонда БИА у Регистру
антинародних елемената, књига 1, слово С, редни број 160, где се налази име
свештеника Недељка Стреличића. У напомени стоји: сумњив, пуштен, веза 12/162/44.

Даљи рођак оца Недељка сведочи да се он пожалио својим родитељима и сестрама да
га нове власти прогоне још првих дана после ослобођења.
У марту 1945. године у вечерњим сатима припадници Озне одвели су оца
Недељка из његовог стана, који се налазио у парохијској кући поред храма, на
информативни разговор. Након тога више се није вратио. Супруга оца Недељка је
сазнала да он више није жив и о томе је обавестила Црквену управу. Досадашњим
истраживањима о свештеномученику Недељку дошло се до докумената Војног архива,
где се налази пресуда Вишег војног суда Југословенске армије. У списима се налазе
сведочења деветоро грађана Раковице који су током рата мотрили на његово
расположење према Народноослободилачкој борби и партизанским јединицама.
Отац Недељко је био прави српски свештеник, велики борац за Православље,
противник конкордата и комунизма. Познат као добар проповедник, током рата увек је
користио ситуацију да у проповедима храбри народ да буде на страни Српства и
Православља и да се клони безбожничке идеологије, комунизма.
Један од великих поборника нове власти, комуниста Лука Вученовић, износи: „На
Велики четвртак 1942. године био сам присутан и чуо сам да је, између осталог, рекао:
Треба ставити све снаге у борбу против црвене немани, јер ће нам црвена аждаја доћи
главе ако не пођемо путем владе народног спаса.” Једни га оптужују за сарадњу са
љотићевцима, наводећи да је био секретар Димитрија Љотића. Други, пак, наводе да се
током рата виђао са командантима Драже Михаиловића, а трећи да је у кућу примао
припаднике специјалне полиције. Много тога изреченог представља спекулације,
неистине и клевете како би се у очима народа укаљао неко ко ужива велики углед.
Једноставно, он је представљао сметњу новој власти и морао је бити уклоњен.
Михаило Ивановић, секретар Народноослободилачког одбора XII кварта, наводи:
„Био сам у цркви први дан Божића 1945. године; одржао је поп проповед у којој је,
између осталог, рекао: Бацили су нам рукавицу укинувши предавање веронауке у
школама, али Српска Православна Црква прихвата борбу и водиће је као што је водила
кроз петстогодишњу борбу против Турака и за време конкордата и верујем да ће успети
у томе.”
За Војни суд Југословенске армије дате изјаве су биле довољне да се прогласи
кривим. Тако је I Суд бр. 16/45 од 21. маја 1945. године прогласио Недељка
Стреличића, свештеника из Раковице, кривим за ратни злочин, чл. 14 УВС и казна –
смрт стрељањем, трајан губитак грађанске части и конфискација имовине.
Када је ухапшен, био је бесомучно мучен. О томе су браћа Марковић јавно
говорили у кафани у Кошутњаку. Наводећи да су у подруму Основне школе у
Кошутњаку тукли свештеника Недељка, док се један од њих хвалио како је попу чупао
браду. Иза убијеног раковичког свештеника Недељка остала је удовица, попадија
Бранислава са малолетним кћерима Надеждом и Загорком. Његови стари родитељи и
сестре остали су неутешни до краја живота. Он је био омиљен као најмлађе и једино
мушко дете у породици. Годинама су се надали да ће се он однекле појавити. Нису
могли да се помире са тим да је он убијен од Народне власти. У чуду остали су и
његови пријатељи и парохијани који су преживели. Како сведоче, од јесени 1944.
живели су у великом страху да ће бити прогоњени или ликвидирани. Када је убијен
свештеник Недељко је био стар 38 година. Према сведочењу мештана, свештеник

Недељко Стреличић, оптужен да је љотићевац, стрељан је код данашњег ресторана
„Рубин” на Кошутњаку заједно са још двојицом парохијана. Његово тело, као и тела
других грађана Раковице, покопано је у једној од многобројних тајних гробница које су
расуте по Београду. Сви пострадали проглашени су за државне непријатеље и
колаборационисте.
Поред пресуде у Војном архиву Вишег војног суда Југословенске армије налази
се и документ под називом: „Војни суд команде града Београда – Списак окривљеника
осуђених на смрт”. Ту је пронађено и име свештеника Недељка Стреличића. Овакву
судбину одредили су припадници Озне и Удбе за око 500 свештеника и монаха који
постадоше небеска светила земаљској Србији и квасац православних хришћана за
будућа времена, сведоци победе живота над смрћу.

Поменик
свештеника и парохијана Храма у Раковици
страдалих од комуниста од 14. октобра 1944. до маја 1945. године
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Јереј Недељко Стреличић, свештеник, стар 38 година.
Др Стеван Ћеремов, лекар, стар 47 година.
Никола Маровић, индустријалац, стар 50 година.
Јосиф Зумбуловић, трговац, стар 49 година.
Милутин Стојановић, пензионисани службеник Државне железнице, стар 53
годинe.
Владислав Дидић, виши железнички чиновник, стар 51 годину.
Сретен Божић, саветник у дирекцији Државне железнице, стар 53 године.
Синиша Лазаревић, трговац штофовима, стар 33 године.
Драгољуб Живановић, трговац, бакалин.
Александар Ћурчић, чиновник Државне железнице, стар 51 годину.
Драгутин Ђорђевић, виши железнички чиновник, стар 53 године.
Благоје Јеротијевић, управитељ и учитељ Oсновне школе у Кошутњаку.
Павле Марцикић, економ државне болнице.
Драгослав Стевановић, питомац Војне академије, стар 23 године.
Радисав Бабић, шофер ЊКВ Краља Петра II, стар 32 године.
Јосиф Вуловић
М. Војиновић
Миливоје Јоксић, пензинисани чиновник Државне железнице, стар 58 година.
Бранислав Јоксић, свршени матурант.
Милош Павловић, адвокат, стар 49 година.
Ирена Павловић, чиновник, стара 31 годину.
Александар Петровић, чиновник индустрије мотора, стар 38 година.
Милан Петровић, чиновник Министарства саобраћаја, стар 34 године.
Алекса Станић, грађевински предузимач, стар 49 година.
Драгутин Војиновић, помоћник министра саобраћаја, резервни пуковник у
пензији, стар 58 година.
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Александар Поповић, књижар, стар 54 године.
Драгољуб Живковић, чиновник Државне железнице, стар 51 годину.
Сава Урошевић, трговац и рентијер
Љубомир Стефановић, баштован.
Монах Јанићије Станојловић, стар 39 година.
Александар Митровић, баштован.
Милован Миланковић, земљорадник
Живко Миланковић, земљорадник, стар 49 година.
Петар Брауновић, молер, стар 48 година.
Мирко Савић, жандарм
Драгољуб Мићић, студент права, стар 24 године.
Десимир Петровић, чиновник
Лазар Крстић, машинбравар

Свештеномученици и мученици, родољуби српски, ми вам са поносом и захвалношћу
изговарамо имена, ми вам се клањамо, вашим делима дивимо и свима за
заступништво пред Богом молимо: Радујте се новомученици раковички.

Тропар, гл. 4
Од младости своје испуни се божанском љубављу,
и живот свој посветивши Христовом учењу,
постављен си за свештеника Цркве Његове.
Чувајући јединство, Српство и Православље,
Сиротима, удовима и заточенима помагао си, Свети,
Али богоборни људи мрзећи твоју хришћанску ревност,
без милости и правде пресудише ти,
а ти за Свету Цркву прими мучење,
и као непобедиви војник, душу своју Христу Богу предаде,
свештеномучениче Недељко.

Кондак, гл. 8
Као неустрашиви проповедник показао сe јеси,
Раковички свештениче Недељко,
бранећи и чувајући Православље од безбожне власти,
који бранише српском роду Христову науку.
Одбивши да испуниш вољу богоборних служитеља,
примио си добровољно мучеништво.
Као сужањ лажне оптужбе и многа страдања си претрпео,
а на неправедном суђењу као Христу лажне сведоке ти изводише.
Зверолики мучитељи се хвалише како твоје тело мучише, а ти све то претрпе.
Добри појче и проповедниче, огњени чувару вере истините,
моли Васкрслог Христа да се спасу душе наше.

АКАТИСТ СВЕШТЕНОМУЧЕНИКУ НЕДЕЉКУ РАКОВИЧКОМ
Кондак 1
Велики страдалниче и раковички свештеномучениче, чувару вере Православне,
утешитељу убогих и заточених, од сваке нас недаће, туге и болести ослободи, да бисмо
ти клицали:
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Икос 1
Велики Архијереј показа те достојним небеске славе, јер си и у недаћама остао
светилник вере и стена непоколебива. Сачувао си достојанство свештеника и чувара
Православља, стога ти кличемо:
Радуј се, похвало свештеникâ,
Радуј се, богомудри учитељу вере Православне,
Радуј се, вредни Христов трудбениче,
Радуј се, појче анђеоског гласа,
Радуј се, врли проповедниче речи Христове,
Радуј се, помоћниче сиромашнима,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 2
Видевши како неправедно и страшно богоборна власт прогони Цркву твоју, стао
си у одбрану, не стрепећи да и сâм можеш пострадати и бити гоњен. Угледавши се на
тебе и на славне претке, завапимо Богу: Алилуја!
Икос 2
Неусташивост твоја и снага вере показа се свој пастви твојој, те и они стадоше у
одбрану Српства и Православља, не мислећи да ће их гонитељ за одбрану истине и
родољубља погубити. Зато ти, бедеме необориви, песму појемо:
Радуј се, брижни помоћниче заточеницима,
Радуј се, ревносни служитељу Олтара,
Радуј се, помоћниче тужних и убогих,
Радуј се, чврста стено вере,
Радуј се, ревносни уразумитељу заблуделих,
Радуј се, помоћниче у болестима нашим,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 3
Неуморно се старајући за спасење душа оних што у тамницама и логорима беху
заточени, богоборни људи ти као терет непријатељства то ставише, јер се они своје
браће одрекоше и другe за браћу узеше. Стога те као стараоца сужњих похвално
славимо: Алилуја!

Икос 3
Слушајући од тебе речи премудрости, богоборни људи разјарише се од велике
злобе, а највише када си рекао: „Браћо Срби, будите на страни Цркве и народног спаса,
а не са војском која и са Богом ратује.” Тако и ми, опомињући се тога, кличемо ти:
Радуј се, јер си добру веру у Христа до смрти очувао,
Радуј се, јер си заједничар страдања Христових постао,
Радуј се, јер си крст Господњи без роптаја изнео на плећима својим,
Радуј се, јер си својом крвљу земљу српску умио,
Радуј се, јер си Православље у народу утврдио,
Радуј се, јер си својим парохијанима прави пут показао,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 4
Одласком једних и доласком других непријатеља Цркве Христове, верни народ се
у вери колебаше, а ти као брижни отац све си тешио и јеванђелске примере износио,
како би сви једногласно појали: Алилуја!
Икос 4
Мучеништвом својим показао си се као пример Христовог војника; зато те и
данас памте као пример светила, али нечастиви људи те за непријатеља народа
прогласише и судији неправедном предадоше. А ми ти усрдне похвале приносимо:
Радуј се, прелепог гласа запамћени,
Радуј се, многогласни проповедниче и апостоле,
Радуј се, градитељу храма,
Радуј се, христолики свештениче,
Радуј се, непрестани и вредни беседниче,
Радуј се, Јеванђеља добри зналче,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 5
Сваку твоју реч записиваше, а када би могли и мисао твоју би на папир ставили
непобожни и лажни верници. Њихов задатак беше да те прате, а они чак у свети храм
на службу долажаху само да би те за непријатељство оптужили. То је зато што
Христову веру и љубав оставише, те не знадоше да певају: Алилуја!
Икос 5
Нове војске и грађани у Бели град дођоше, а староседеоце без милости осудише,
на терет им непријатељство за народну власт ставише. На томе се зла не окончаше, већ
их стрељаше и по парковима и шумама покопаше. Стога завапимо:
Радуј се, свештеномучениче и пастиру,
Радуј се, четовођо новомученика раковичких,
Радуј се, јер се са тобом весели твоја паства,
Радуј се, јер се са тобом веселе страдали Владислав и Синиша,
Радуј се, јер у небеским насељима кадионицу приносе ти Сретен и Драгослав,

Радуј се, јер те верно прате Милутин и Драгутин,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 6
Чудно беше незнабошцима који не познају Божију силу, како си, Недељко, у
испребијаном телу остао доследан својих речи. Достојни наследниче Апостола, не само
речју и духом, него и живим приношењем себе на жртву. Ми, пак, захваљујући због
тога Богу који ти је даровао такву снагу, с љубављу кличемо: Алилуја!
Икос 6
Прелепи градски паркови, шуме и потоци постадоше тајне гробнице противника
безбожне идеологије. За нас који славимо спомен ваш, они су кивоти светих моштију
ваших, новомученици српски, београдски и раковички. Вама у част запојмо:
Радуј се, правдољубиви оче са страдалим Милошем и Иреном,
Радуј се, пастиру и лекару са Стеваном, Александром и Павлом,
Радуј се, градитељу цркве раковичке са Алексом, Николом и Петром,
Радуј се, Христов војниче са Десимиром, Мирком и Радисавом,
Радуј се, храбри и добри наш учитељу са Благојем, Јосифом и Александром,
Радуј се, небеска светиљко са Драгољубом, Браниславом и Миливојем,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 7
Испод краљевског двора у Лисичјем потоку, на вечној стражи новомученици
стоје. Непријатељ Српства и истинитог Бога поби вредни народ српскога рода, јер
остадоше верни краљу и отаџбини својој. Тај завет дадоше они још давних времена
када тешке битке војеваше и Албанске голготе претрпеше. Зато у славу српским
новомученицима појемо песму: Алилуја!
Икос 7
Светле у ноћи кандила по београдским стратиштима; то су нове светиљке и
заштитници града. Непријатељ вере закопао их без трага мислећи да их више никад
неће бити, па и назив „дивље чишћење” смисли. Али не очистише град од верног рода,
већ их као семе у земљу положише а да то не схватише. Зато од свег срца узвикујмо:
Радуј се, Недељко свештеномучениче и нови заштитниче града,
Радуј се, јер се са тобом радују и твоји пострадали парохијани Љубомир,
Александар и Лазар,
Радуј се, јер се скупу мученика припоји и мноштво београдских свештеника,
Радуј се, ти који са калуђером раковичким Јанићијем Бога славиш,
Радуј се, са својим братом поп-Машаном многонапаћеним,
Радуј се, у насељима небеским са саслужитељима Олтара,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!

Кондак 8
У подруму кошутњачке школе, нове власти тамнице осниваху и у околним вилама
иследнике постављаху. А ти, Недељко, велика си злостављања трпео: чупаше ти браду
и лице удараху. Побеснела два брата с мржњом те гледаше и разне ти претње упутише.
А онда се около народу хваљаше, јер љубави немају да би појали: Алилуја!
Икос 8
Данас празни затвори Озне сведоче о страдању српског живља, а на зидовима
поруке стоје као помјаници исписани крвљу светих новомученика. И сада се језа осети
и глас се чује разјарених иследника. Један од њих је Јанко који стрељањима зна да
прети, јер остави Бога и науку божанску коју учаше, и нечастивом Стаљину се
поистовети. Божанском љубављу подстакнути, прославимо новомученика кличући:
Радуј се, молитвениче наш свети,
Радуј се, утехо наша у невољама,
Радуј се, заступниче наш у болестима,
Радуј се, чувару наш од напада страсти,
Радуј се, помоћниче у страдањима,
Радуј се, заштитниче својих прославитеља,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 9
Завидни људи у теби, Недељко свети, видеше претњу, јер си божанску снагу
стекао. Од младости си се на извору вере у богословији напојио и као добри пастир у
народ ушао, проповедајући Христа Бога, а не идеологију човека – непознатог бога који
не зна певати: Алилуја!
Икос 9
Угледајући се на свога пастира и оца Патријарха Варнаву, светог српског
мученика, одбацио си конкордат и све што је светина донела. Осудио си комунизам и
све зло света. И данас слике о том времену говоре, у Крвавој литији, Недељко, међу
првима стојиш док жандари туку и цепају ти одежде. Да ли је то био предзнак твога
страдања или шта друго, оно што је сигурно – чврста вера и ништа друго. Због те вере
кличемо ти:
Радуј се, чувару Србије и Светосавља,
Радуј се, стено непоколебива,
Радуј се, верни водичу светоносни,
Радуј се, јер си изобличио немоћ злобе,
Радуј се, заштитниче од глади и помора,
Радуј се, заступниче и посредниче удовица и сирочади,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 10
Као милосрдни свештеник својој си деци у рату помагао и логорашима пакете
хране достављао. Непријатељи Српства хтедоше да те упрљају и тебе клеветаше, а

лажна сведочења богомрзаца само неправедни судија прихваташе. Примаоци дарова ти
то не заборавише, већ и данас сведоче појући: Алилуја!
Икос 10
Борбу за веронауку до смрти си водио и за њу живот положио. Не заборавише се
твоје речи које шпијун Озне забележи: „Бацише нам рукавицу укинувши веронауку у
школама, али нека знају да ће Српска Црква прихватити борбу, као што се петсто
година са Турцима и са конкордатом борила, ипак је веру сачувала.” Зато побожно
кличемо:
Радуј се, чувару ученика побожности,
Радуј се, ти који тешке страсти искорењујеш,
Радуј се, ти који си трпељиво поднео батинање,
Радуј се, смирени и незлобиви Оче,
Радуј се, украсе свештеника,
Радуј се, доброчинитељу милосрдни,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 11
О неправедном суђењу твоме сведоче лажне оптужбе против тебе, као што их
Јевреји против Христа износише, мислећи да ће те тако посрамити и понизити. Али
тиме само тебе са Христом поистоветише и венац славе ти исплетоше, а то ни сами не
знадоше. Зато ти, свети Оче, кличемо: Алилуја!
Икос 11
Предивни појче који непрестано појеш славу Светим Апостолима Вартоломеју и
Варнави, ти који си им храм у Раковици саградио и са верним народом у њега себе
уградио. Сада са ангелима певаш као некада са људима, на небу као на земљи,
свештеномучениче, трисвету песму Богу, Кога молиш за нас слабе који те призивамо и
кличемо ти:
Радуј се, трудбениче Недељко са ктиторком Јеленом,
Радуј се, саслужитељу Варнаве Патријарха, мученика,
Радуј се, сунцем озарени на Њиви Господњој са браћом Милованом и Живком,
Радуј се, четовођо кошутњачких новомученика са Драгутином, Драгољубом,
Јосифом и Миланом,
Радуј се, раковичка похвало са својим намученим стадом, Савом, Драгољубом и
Александром,
Радуј се, јер си псалмима неућутно Бога славио,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 12
Твоје свете мошти у српској земљи леже; мучитељ их склонио да би нови народ
створио. Али не беше то по промислу Божијем, јер је Србин увек Христов био. Зато те
је Господ удостојио, богоносни мучениче, показавши нам те заштитником и

избавитељем од страхота, Недељко боголики, који си у ноћи стрељања клицао:
Алилуја!
Икос 12
Желећи да спасеш душу своју, одбацио си земаљску благодат коју је безбожна
власт нудила. Не беше мало оних који оставише Светост и мантију заменише за шињел,
али ти си, Свети, изабрао истину и пут Христов на који те родитељи и учитељи Цркве
упутише. Стога се с тобом радујемо и величамо те:
Радуј се, благословени плоде побожних родитеља,
Радуј се, послушни учениче светих Учитеља,
Радуј се, благословени и добри наш учитељу,
Радуј се, силни заштитниче спасења нашега,
Радуј се, заштитниче мале деце,
Радуј се, јер си заједничар преславног збора мученика постао,
Радуј се, свештеномучениче Недељко Раковички!
Кондак 13
О, преславни и свехвални свештеномучениче Недељко! Прими од нас недостојних
ово похвално појање које ти са умиљењем приносимо. Умоли Господа да сачувамо веру
неокрњену, да се избавимо од невоља и искушења у овом животу, да нас исцели од
болести, да нам подари здравље душевно и телесно. Моли се, свештеномучениче, да не
одступимо од пута Православне вере, Српства и Светосавља, и да будемо достојни
својих славних предака који живот положише за Отаџбину и Свету Цркву. Помози да у
дан Страшнога суда станемо са десне стране праведног Судије и да у Царству славе
кличемо: Алилуја!
(Овај кондак се чита три пута.)
И опет се чита Икос 1, па опет Кондак 1.

МОЛИТВА ПРВА
О, велики страстотерпче Христов и страдалниче, свештеномучениче Недељко!
Раковички проповедниче, добри свештениче који си остао упамћен по својој ревности и
љубави за веру Православну. Твоје прелепо појање и данас одзвања преко твоје пастве,
која га са жаром памти и преноси нараштајима у светом раковичком храму. Градећи
овај храм са својом паством, изградио си и себе у чврсту непоколебиву вечну икону као
од стене саздану. Светој икони твојој притичући, подвиге и чудеса твоја и велико
састрадавање твоје са људима славећи, молимо ти се усрдно: Покажи нама грешнима и
смиренима свето и моћно заступништво твоје. Верујемо да ти је Васкрсли Господ
дајући венац славе дао и дар исцељења од болести, разних невоља и страдања, дар
љубави и измирења. И сâм си нам показао пример великог трпљења и мученичког
страдања како бисмо спасили душе своје од непријатеља видљивих и невидљивих.
Умоли Господа да нам подари дух покајања и скрушености за грехе наше, да нам
помогне у борби са страстима и похотама, да нам подари дух смирења и кротости, дух
братољубља и незлобивости, дух ревности да угађамо Богу и да се старамо о спасењу
ближњих. Помози свима заточенима, болеснима и онима који невоље и гоњења за
Свету веру Православну трпе. Сједини све православне хришћане, укрепи и сачувај сву
браћу нашу широм света расуту, који страдају од безбожних мучитеља. Помози им да
слободно своју веру исповедају и славе Васкрслог Господа без страха. О,
свештеномучениче Недељко, молимо ти се за сав род наш српски да се уједини и да
остане Христов, као што су наши славни преци били. Помози нам како се на Страшном
суду, гледајући у лица Светих мученика, не бисмо постидели својих нечистих и
неокајаних дела. Помози нам да наша вера буде јака и непоколебива, да се одупремо
свима овоземаљским искушењима која нас нападају. Умоли Господа да будемо једно у
Христу и да извршимо дату заповест: да љубимо једни друге. Као што си на чудесан
начин своје страдање и мучеништво објавио, тако и сада помози нама који ти усрдно
вапијемо. Буди нам помоћник и покровитељ на путу спасења да се твојим молитвама
удостојимо и да у овом и будућем веку прослављамо у Тројици слављенога Бога, Оца,
Сина и Светога Духа, сада и увек и у векове векова. Амин.
МОЛИТВА ДРУГА
О, предивни мучениче и страдалниче за веру Христову, на чудесан начин си нам
открио своје страдање. Од мучитеља који се хвалише, знамо да си велика мучења и
понижења претрпео зато што си за Христа ревновао и што се гонитељу ниси поклонио,
већ га црвеном аждајом назвао. Састрадавао си са својом паством која је од истог
богомрсца мучена, понижавана, стрељана и на нељудски начин покопана без обележја
и молитве. Зато, мучениче и Христов војниче, сачувај нас од греха разврата и
братоубистава која се намножише у свету. Помози да сагледамо своје слабости и грехе,
да се кроз покајање вратимо путу спасења који води у вечни живот. Молимо твоје
заступништво пред Васкрслим Христом да се спасимо и да сачувамо своју душу од
пропасти и вечних мука. Болести наше исцели, телесне и духовне, које су и настале
услед нашег греха. Упиши нас у свој помјаник и не престај нас помињати на Небеској

Литургији, коју као ревносни свештенослужитељ саслужујеш Господу. Погледај на све
оне који пате и тугују, заточенике у затворима и болесне у болницама и све којима
треба твоја помоћ и заступништво. Помози нам да сачувамо чисто срце од нечистих
мисли и дела и буди нам помоћник на Страшном суду Христовом. Непрестано се моли
за нас са Пресветом Владичицом нашом Богородицом и са свима Светима. Амин.

За очување вере Православне и стрпљиво подношење невоља.

(У Славу Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа, а у спомен Свештеномученика
Недељка Раковичког, Акатист, тропар, кондак и молитве спевао недостојни ђакон
раковички Александар Аздејковић, уз апостолски пост, Лета Господњег 2017. и заврши
20./7. јуна на празник Светог свештеномученика Теодота Анкирског. Поводом 110
година од рођења Свештеномученика Недељка Стреличића и 72 године од његовог
страдања.)

Поводом 110 година од рођења (1907)
Свештеномученика Недељка Стреличића
и 72 године од његовог страдања (1945)

