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Кондак 1. 

 

 Теби, изабраној слушкињи Божијој, која си подвижничким животом 

својим савршено угодила Створитељу Васељене, похвални песмопој 

узносимо, а ти, пошто си милост стекла код Господа, помоли се за нас који 

ти кличемо: Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа 

наших! 

 

Икос 1. 

 

 Творац анђела, Господ Саваот, створи и тебе, света Параскево, да Му 

будеш изабрани сасуд благодати кога ће благоверни народ кроз векове у 

молитви призивати и због тога ти благодарно клицати: 

 Радуј се, смерна голубице Господња! 

 Радуј се, храбри борче против силе ђавоље! 

 Радуј се, кротка послушнице Христова! 

 Радуј се, велика молитвенице за цео свет! 

 Радуј се, анђеле који је тело људско носио! 

 Радуј се, светлости која нам таму греха разгониш! 

 Радуј се, слободо од свакога греха и зла! 

 Радуј се, нежна струно Духа Светога! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 2. 

 

 Ти, света Параскево, беше Србскога порекла, рођена у близини 

Цариграда од богатих и благочестивих родитеља који су тебе и брата твога 

од рођења учили да Богу кличете: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 Једном када као десетогодишња девојчица беше у цркви на молитви 

и чу речи: Ко хоће за Мном да иде, нека се одрекне себе и узме крст свој и 

за Мном иде – ти их, света Параскево, одмах прими у срце своје, па када 

изађе напоље и угледа неког просјака, скиде хаљине своје и даде му. А ми, 

задивљени добротом твојом, кличемо ти овако: 

 Радуј се, јер си заповести Господње радосно испуњавала! 

 Радуј се, јер си од младости Господa заволела! 

 Радуј се, јер си милостиво срце имала! 

Радуј се, јер си путем Господњим увек ходила! 
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Радуј се, јер си љубав Господњу у срцу своме носила! 

Радуј се, јер си реч Господњу делом потврђивала! 

Радуј се, јер си чисто срце Господу предала! 

Радуј се, јер си истину Јеванђеља животом својим потврдила! 

Радуј се, јер си у срцу своме молитвеним трудом лик Христов 

изобразила! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 3. 

 

 Брат твој Јевтимије изучивши земаљску науку, као млад се 

замонаши, желевши да учи и савршену науку Небеску, па прошавши све 

чинове црквене, постаде и епископ Мадитски, због чега ти, света 

Параскево, од радости запева: Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 По смрти родитеља, ти, света Параскево, горећи од љубави за 

Господом Христом, узе на себе усрдни подвиг поста, бдења и молитве. Не 

могавши живети у многометежном свету, ти оде у Цариград и настани се 

при цркви Покрова Пресвете Богородице, где у подвигу поживе пет 

година. А ми ти због тога кличемо овако: 

 Радуј се, јер си као и сви свети пре тебе подвигом поста и молитве 

гасила страсти у себи! 

 Радуј се, јер је братовљева љубав ка Господу Христу и твоју љубав 

ка Њему запалила! 

 Радуј се, јер си узела крст свој и смерно за Господом Христом 

пошла! 

 Радуј се, јер ниси више живела ти, већ Господ Христос у теби! 

 Радуј се, јер си Светој Тројици посвећена! 

Радуј се, јер си Духом Светим освећена! 

 Радуј се, јер нам са Неба благодат шаљеш! 

 Радуј се, јер нас на Небо примером живота свога позиваш! 

 Радуј се, јер се молиш за опроштај грехова наших! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 4. 

 

 Испуњавајући давнашњу жељу, ти, света Параскево, оде у Палестину 

да обиђеш места која стопама својим освети Господ Христос. А када уђе у 

гроб Господњи са белим  анђелом који некада сеђаше на камену код гроба 

умилно запева: Алилуја! 
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Икос 4. 

 

 Вођена анђелима, ти, света Параскево, убрзо пође у Јорданску 

пустињу да остатак живота свога анђелски проживиш. Подражавајући 

Боговидца Илију и Јована Крститеља ти јеђаше пустињску траву и пијаше 

помало воде тек после заласка сунца, умртвљујући старог човека у себи. 

Прими стога ове благодарне усклике наше: 

 Радуј се, анђелоподобна подвижнице побожности! 

 Радуј се, јер си попут свете Марије Египћанке пустињски живот 

заволела! 

 Радуј се, јер си у пустињи спасење пронашла! 

 Радуј се, јер си и ноћу и дању без престанка име Господње 

призивала! 

 Радуј се, јер су ти анђели у пустињи служили! 

 Радуј се, јер си сузама чистила нечистоту душе своје! 

 Радуј се, јер си немоћ женску мужевном храброшћу наоружала! 

 Радуј се, јер си глад и жеђ трпела Христа ради! 

 Радуј се, јер житије твоје и нама снагу даје у борби са телом, смрћу и 

ђаволом! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 5. 

 

 Борећи се страстима у себи, света Параскево, ти упираше очи ка 

Небу, просећи од Господа благодатне помоћи да не поклекнеш у борби, 

кличући дан и ноћ: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 Ти, света Параскево, много година проведе у подвигу поста и 

молитве. Само Свевидећи Срцезналац Господ зна колико си суза пролила, 

колико уздаха узнела, колико си пута од ђавола била кушана и у духу и 

кроз тело, док си се у анђела земаљског претворила. А ми, задивљени 

подвизима твојим, уместо анђела ти кличемо овако: 

 Радуј се, прозорљивице тајни Божијих! 

 Радуј се, јер си крв пролила да би благодат стекла! 

 Радуј се, победитељко демона! 

 Радуј се, јер си у борби са њима силу Христову показала! 

 Радуј се, јер и нама помажеш да их победимо! 

 Радуј се, јер си потоцима суза страсти угасила! 

 Радуј се, јер си бдењем грешне помисли сагорела! 

 Радуј се, јер си Богомислијем име Христово у срцу написала! 

 Радуј се, јер и нас надахњујеш на подвиг покајања! 
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Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 6. 

 

 Дуго тако ти поживе у пустињи, света Параскево. А када стајаше 

једне ноћи на молитви, јави ти се анђео Господњи у виду прекрасног 

младића и рече да се вратиш у отечество своје да тамо подвиг свршиш. 

Задививши се Небеском гласнику, ти смерно запева: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Помало тужна што напушташ омиљену пустињу, ти, света 

Параскево, смерно пође у завичај. Поклонивши се у Цариграду цркви свете 

Софије и цркви Пресвете Богородице у Влахерни, ти дође у постојбину 

своју Епиват, где поживе још две године у строгом подвигу поста и 

молитве. Прими због тога ове похвале наше: 

 Радуј се, изабранице Христа Бога! 

 Радуј се, миомирни цвете пустиње! 

 Радуј се, победнице грешне природе људске! 

 Радуј се, јер си именом Сладчајшег Исуса ослађивала горке дане 

самоће у пустињи! 

 Радуј се, јер ти је Бог откривао неземаљске лепоте благодати! 

 Радуј се, јер те је благодат укрепљивала да не посустанеш у подвигу! 

 Радуј се, јер и нама благодат шаљеш са Неба када те усрдно молимо! 

 Радуј се, јер нам тугу са срца односиш ходатајством твојим ка Богу! 

 Радуј се, јер нас не остављаш и када нас сви други оставе, већ нас 

милостиво кроз живот водиш! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 7. 

 

 Поживевши цео живот подобно анђелима, ти, света Параскево, 

добивши откривење Свише о пресељењу у свет духова, помоли се усрдно 

последњи пут Богу за себе и сав свет, и последњи пут у телу запева: 

Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Тело твоје свето, света Параскево, би од верног народа сахрањено по 

хришћанском обичају, али, пошто ти њима за живота ниси открила име и 

род свој, они те сахранише ван гробља као странца. А ми, теби, која си цео 

живот у странствовању провела, као најрођенијој матери нашој, кличемо 

овако: 
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 Радуј се, јер си животну борбу храбро издржала и победу задобила! 

 Радуј се, јер си душу своју подвигом од греха очистила и Господу на 

дар чисту принела! 

Радуј се, јер си благи јарам Христов целог живота носила! 

 Радуј се, јер си силом Крста побеђивала све непријатеље спасења! 

 Радуј се, јер си победни венац на Небесима примила! 

 Радуј се, јер си радост у Царству Небеском пронашла! 

 Радуј се, јер и нама радост доносиш кад ти се од срца помолимо! 

 Радуј се, јер те имамо као сигурну заступницу из рода нашега пред 

престолом Божијим! 

Радуј се, јер нас тајанствено спасоносној Истини приводиш! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 8. 

 

 По премудром промислу своме Господ не дозволи да тело твоје, 

света Параскево, остане до Страшнога Суда у земљи, већ чудесно би 

откривено на радост Хришћана свих потоњих времена, који због тога са 

радошћу појаху: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Поред места где ти беше сахрањена, света Параскево, море избаци 

тело једног морнара. После неколико дана оно се тако усмрди да неки 

столпник који се ту подвизаваше, позва познанике да га сахране. Они 

копајући гроб нађоше тело твоје нетрулежно, али помислише, да ако је 

Богу мило, Он ће већ и објавити светост твоју, па поред њега ставише и 

тело морнара и поново гроб закопаше. А ми, зачуђени тој несмотрености 

њиховој, теби кличемо овако: 

 Радуј се, јер мошти твоје свете чудесно беху пројављене! 

 Радуј се, јер кроз њих чудотворна сила Божија дејствује! 

 Радуј се, медоточива песмо оних који су помоћ твоју задобили! 

 Радуј се, јер нас као птица под крила љубави твоје сабираш! 

 Радуј се, јер са радошћу и данас служиш Богу на спасење наше! 

 Радуј се, јер си свет овај оставила, да би он теби сада хрлио као 

најрођенијој матери својој! 

 Радуј се, јер монашком роду снагу дајеш да не посустане на уској 

стази спасења! 

Радуј се, преславна девственице Христова! 

 Радуј се, препрослављена и на Земљи и на Небу! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 
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Кондак 9. 

 

 Следеће ноћи ти се, света Параскево, са мноштвом светлих анђела, 

јави у виђењу Христољубивом Георгију и благочестивој Јефтимији. Један 

од анђела им нареди да изваде свето тело твоје и положе на достојно место, 

а они са трепетом и усхићеношћу запеваше: Алилуја! 

 

Икос 9. 

 

 Има ли језика красноречивог да искаже радост побожног народа и 

свештенства, који, када чуше за ту вест, са упаљеним свећама похиташе ка 

гробу твоме, света Параскево, и са сузама умиљења узеше свето тело твоје 

и поставише у храм светих Петра и Павла у Епивату. А ми, удивљени 

чудом обретења моштију твојих, умилно ти кличемо: 

 Радуј се, јер нам те је Господ као велику утеху подарио до скончања 

Века!  

 Радуј се, јер нас грешне не одбацујеш када прилазимо моштима 

твојим! 

 Радуј се, јер нам сузе умиљења на очи наводиш када им приступамо! 

 Радуј се, јер те сваки род својом сматра и зове! 

 Радуј се, јер свакога ко ти искрено притиче у молитви тајанствено 

Богу приводиш! 

 Радуј се, јер са хоровима Светих умољаваш Господа да нас још не 

казни због сагрешења наших! 

 Радуј се, јер си мајка онима који мајку немају! 

 Радуј се, јер се пред Богом заузимаш за нас иако тога достојни 

нисмо! 

 Радуј се, јер нема те болести људске коју ти благодаћу Божијом ниси 

исцелила! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 10. 

 

 А када јеретички папски крсташи заузеше Цариград и околину, 

благочестиви цар бугарски Асен силом узе мошти твоје, света Параскево, 

од тиранске власти њихове и донесе у престоницу Трново где точише 

многобројна исцељења, због чега народ радосно клицаше: Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

 После доста времена Турци освојише Трново и мошти твоје, света 

Параскево, однесоше у Цариград. Али слушкиња Господња, царица Србска 

Милица, измоли мошти и донесе у Београд, где беше подигнута и црква у 
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част твоју и где оне беху положене на радост верног народа Србског. 

Прими због тога ове благодарне усклике наше: 

 Радуј се, јер честица светих моштију твојих има по целом шару 

земаљском! 

Радуј се, јер је много манастира теби посвећено! 

 Радуј се, јер нам благослов Божији са Неба доносиш! 

 Радуј се, јер чудотворне мошти твоје потврђују истинитост Вере 

Православне! 

 Радуј се, јер те небројени верни народ поштује и воли! 

 Радуј се, јер многе монахиње име твоје славно носе и подвиг твој 

подражавају! 

 Радуј се, јер топлим сузама покајања мошти твоје верни свакога дана 

орошавају! 

 Радуј се, јер нас трепет срца и страх Господњи обузима када им 

прилазимо! 

 Радуј се, јер нам наду на спасење загреваш молитвама својим! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 11. 

 

 А када после једног века Турци заузеше Београд, мошти твоје, света 

Параскево, поново беху враћене у Цариград, у царске палате. И када се ту 

почеше дешавати многа чуда и слава твоја међу муслиманима ширити, 

оних их предадоше Хришћанима, а ови од радости запеваше: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

 И на крају, молдавски војвода Василије, човек који љубљаше 

Господа и свете Његове, измоли свете мошти твоје, света Параскево, од 

патријарха цариградског и донесе их у престони град Јаши, где већ 

вековима благоверни народ целога света шапуће молитве и сузе прокапа 

над кивотом твојим. А и ми, чеда твоја, узносимо ти похвале овако: 

 Радуј се, јер је безброј храмова Божијих у част твоју подигнуто! 

 Радју се, јер мошти твоје осветише многе земље где почиваху!  

 Радуј се, јер мошти твоје саборни храм у граду Јаши украшавају! 

 Радуј се, јер реке народа сваки дан крај моштију твојих пролазе! 

 Радуј се, јер хиљаде молитава свакога дана се пред њима теби 

изливају! 

 Радуј се, јер многи пред њима исцељење задобише! 

 Радуј се, јер многи бездетни молећи се пред њима пород добише! 

 Радуј се, јер огромна сила благодати из моштију твојих извире! 

 Радуј се, јер нема храма Православног на Земљи који не краси икона 

твоја света!  
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Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 12. 

 

 Небеса казују славу Божију, али је гласе и свете мошти твоје, света 

Параскево, кроз које ти призиваш верне да Свемогућем Богу кличу 

неућутно: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 Величамо те, чудесна светитељско Божија Параскево и благодарне 

ти уздахе узносимо за сва доброчинства твоја којима нас обасипаш у 

тренуцима бола и искушења. Зато ти људским устима, подражавајући 

анђеле, кличемо овако: 

 Радуј се, многопоштована од рода женскога! 

 Радуј се, крсна славо многих домова Србских! 

 Радуј се, бисеру Цркву Христове! 

 Радуј се, славо и похвало рода Србскога! 

 Радуј се, увенчана за Господа Христа за сву вечност! 

 Радуј се, свеправославна светитељко и утешитељко! 

 Радуј се, мудра дјево међу дјевама Христовим! 

 Радуј се, сенице која си крила своја свила под кров сенице Христове! 

 Радуј се, милостива заступнице наша на Небесима! 

Радуј се, света Параскево, молитвенице за спасење душа наших! 

 

Кондак 13. 

 

 О, света Парасекво, предивна слушкињо Христова, прими ове 

молитвене уздахе наше као израз дубоке благодарности и као милосрдна 

испроси нам код Господа свакога добра у времену и спасења у вечности, 

како би и ми са свима Светима клицали: Алилуја! 

 Овај кондак се чита три пута, па онда опет икос 1. и кондак 1. и 

онда молитва, на крају. 

 

Молитва 

 

 О, света Параскево, код нас Срба од милоште звана Петко, тешким 

подвигом молитве и поста ти си у себи од земног човека извајала анђела 

Небеског и причислила се мудрим дјевама у ложници Христовој где се 

наслађујеш гледањем лика Његовог. 

 По благодати која ти је дата, ти си се небројено пута јављала у овом 

свету по смрти својој и помагала свакоме ко те је са љубављу призивао. 

Почуј и вапаје наше, искрене и од срца принешене и као пуна милосрђа 
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помоли се за нас Свемилостивом Господу да нас не одбаци као непотребне 

слуге своје, већ да се опет и опет смилује на нас, опет и опет грехе нам 

опрости, опет и опет нам руку пружи и подигне нас из блата у којем се 

ваљамо. Јер ако грешимо и грешимо, ми нисмо приклонили колена 

другоме Богу, нисмо одступили од Вере Православне, већ неодступно у 

њој пребивамо. Јер као што си ти, света Параскево, једино Господа Христа 

у срцу своме носила, и ми би, иако смо слаби и мали, то исто желели, па 

ако и паднемо, па ако и погрешимо, а ти се помоли за нас да наставимо, да 

не посустанемо и одустанемо, већ да као истински борци Христови сваку 

битку издржимо и сваку муку претрпимо. А Господ рече да ко претрпи до 

краја ће бити спашен. Тога једино желимо, томе једино и тежимо, па те 

молимо да се молиш за нас, како би томе циљу и стигли, у рај ушли и тебе 

тамо угледали где ликујеш са анђелима. А онда, да од радости, са свима 

вама, становницима Неба, прослављамо Тројичног Бога, Оца и Сина и 

Светога Духа кроз сву вечност бесконачних векова. Амин. 

 

Света Петка, 2019.  

Јаши Румунија 


