СЛУЖБА И АКАТИСТ
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ
У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ
ИКОНЕ ЗВАНЕ „САВИНСКА“.

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 15. ДАН
СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ
ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ ЗВАНЕ „САВИНСКА“.*1
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
[Певамо: Блажен је човек... 1. антифон.]
На Господе, завапих ... стихире, [на 8], глас 6:
одите сви христоименити људи* да с љубављу успојемо*
Пресвету Богородицу,* божанствену Палату Цареву,* Која нас
милостиво штити* од непријатеља видљивих и невидљивих,* јер шта
ћемо принети* Мајци Речи него реч,* и поклонимо се Њеној*
чудотворној икони „Савинској“.
[Двапут.]

Х

о ће опевати силу Твоју, Дјево,* огњени Престоле
Сведржитеља,* Владичице света* и Бездане чудеса,* јер лик
Твој „Савински“ нам се јави* као нова бања Витезда,* Који не једном
годишње,* већ, свагда исцељује* душевне и телесне немоћи онима,*
који му са вером прилазе.
[Двапут.]

К

адуј се, савинска обитељи,* јер Мати Началника нашега
спасења* зажеле да преко иконе Своје* буде Брзопослушница
свима* који јој се пред њом моле овако:* Сажали на нас
многосагрешивше* и разреши наше патње,* јер знамо да Ти можеш
све што хоћеш,* Савинска Краснице.
[Двапут.]

Р

апечаћени Изворе живих млазева,* Ти верне напајаш* водом
бесмртности у векове,* родивши нам Господа.* Он нам дарова
образ Твој* кроз који црпимо од Тебе* дарове исцељења.* Зато Те
сви, Богоневесто,* како доликује побожно величамо.
[Двапут.]

З

Слава ... и сада ... глас 4:
* саставио Вукосав М. Илић о Великој четрдесетници 2021. лета Господњег.
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П

ророк Авакум Те давно провиде* као Гору сеновиту.* Стога и
нас заклони* од пламена жеге преступа и греха, Дјево,* да
бисмо Ти чистим срцем* приносили цветне венце песмама*
крунисани светлом радошћу Твоје благодати,* Свенеприкосновена.
Вход. Прокимен дана. Читања три:
Читање из Књиге Постања (28,10-17).
Читање из Пророштва Језекиљевих (43,27 и 44,1-4).
Читање из Прича Соломонових (9,1-11).
На литији: стихире, глас 8:

Ч

уда Твоја, Дјево, лебде изнад силе речи.* Помажи и нас јелејем
Твојих молитава.* Именом Твојим се демони прогоне.* Теби се
даде власт да исцељујеш болесне,* а Ти знаш време и час* кад да
замолиш Сина Свога* да нам подари здравље* речју божанске
благодати Своје.

Т

војим часним омофором Црква Божја* се заогрну као
пресветлим венцем.* Зато услиши нас који Ти вапимо:*
Облистај душе наше, Чиста,* јер си Ти Мајка превечне и божанске
Светлости,* Христа Бога нашег.* Њега моли за нас,* јер каква је
величина Његова* таква је и милост Његова.
Слава ... и сада ... исти глас:

Н

евесто Очева,* као златним ђерданом одевена* примила си
благодат Духа Светога* и постала Мати Сина Божјег.* Ти си,
Богодостојна,* Лепота људске природе.* Ка Твојој царственој
притичемо тишини,* јер нема онога ко јe Teбе* у жалости призвао,*
а да га ниси услишила.
На стиховње: стихире, глас 6:
вецарујућа Дјево,* васцела твар не може изразити* славу каква
приличи Теби,* јер си Ти Храм Божји,* Кога духовни Соломон
– Мироначалник* – Христос начини* и у Њега се усели.

С

Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје.*2
* Пс. 44,11.
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Ј

авила си се као Руно одушевљено,* Које Гедеон унапред виде,*
на Које Син Божји* као Роса Доброте* нечујно сиђе* и људску
природу васпостави* дарујући нам живот вечни.
Стих: Споменућу име Твоје у сваком нараштају.*3

Т

и си Изображење сваке врлине.* Зато Надвремени и
Беспочетни Бог* одабра да од Тебе почетак прими у
времену.* Тебе у химнама величамо.* Слава Теби, неискусобрачна
Дјево.
Слава ... и сада ... глас 2:
Царице сваке земаљске* и надземаљске твари,* Ти си родила
Онога* Који је Икона Бога невидљивога,* Сјај славе и Обличје
бића Његова,* Христа Бога.* Он је небеса приклонио* и сишао ради
нашег спасења.* Њега на милосрђе приклони* за све који Ти кличу:*
Радуј се, Дјево, Похвало хришћана.

О,

На благосиљању хљебова: Тропар Богородици, глас 4:

Ч

удотворна икона Твоја, Дјево, „Савинска“* славом богодивних
знамења заблиста.* Као што си некад Свој храм сачувала,*
тако и сада чувај храмове душа наших* и к древној лепоти Божјег
образа* поврати све који Те поштују* и усрдно Ти кличу:* Радуј се,
свеопевана Радости светова.
[Трипут.]

НА ЈУТРЕЊУ.
Тропар Богородици, глас 4:
Чудотворна икона Твоја, Дјево, „Савинска“... [ Трипут.]
По првом стихословљу: сједален, глас 6:

Б

огородице
Свеблагословена,*
Ти
одасвуд
блисташ*
најсветлијим и најбожанственијим* сјајем тела и душе.* Зато
као очи слугу* у руке господара својих,* тако су очи наше уперене ка
Теби* и икони Твојој* док се не смилујеш на нас.
Слава ... и сада ... исто.
* Пс. 44,18а.
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По другом стихословљу: сједален, глас 2:

Љ

удски језик, ни анђелски ум* не може достојно похвалити
Тебе* ни исказати Твоју богоблиставу лепоту,* Светија од
светих,* јер Тебе је Син Твој показао* као Светиљку сваке божанске,*
неисказиве и врлинске светлости.
Слава ... и сада ... исто.
По полијелеју: Величање:
еличамо Те, Свечиста Дјево, и поштујемо образ Твој
„Савински“, преко кога као многоцени и пречасни удео
добијамо благослов од Тебе, Богородице.

В

После полијелеја: седален, глас 6:
ао Младица из корена Јесејева* Ти си произрасла,
Свеблажена.* Из Тебе изниче* Цвет Богоипостасни, Христос,*
Којим си умирисала све крајеве света.* Њега умоли да заустави*
стремљења наших срамних страсти* да би Ти у тишини духовној
певали:* Радуј се, изабрана Славо човечанства!* Радуј се, девичанска
Двери Божанска.

К

Слава ... и сада ... исто.
Степена, 1. антифон, гл. 4:
Прокимен, глас 4:
Помињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају.*4
Стих: Лицу Твоме помолиће се сви богаташи народни.*5
Све што дише ...
Св. Јеванђеље по Луки, зачало 4.
После 50‐ог псалма: стихира, глас 6:

Т

и си истинито Огледало девичанства,* јер си и пре рађања
Дјева,* и у рађању Дјева,* и после рађања Дјева,* једина и
умом и душом и телом* Вечнодевствујућа.* Теби с љубећим срцем
појемо:* Радуј се, Шкољко,* Која од Муње Божанства* с неба заче у
утроби и роди* Бисер скупоцени, Христа.
* Пс. 44,18а.
* Пс. 44,13б.
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Канон Пресв. Богородици, са ирмосом, на 4, глас 4.
Песма 1. Ирмос:
Прешавши воду као копно и побегавши од египатског зла,*
Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!
Царице спасења,* част која се указује икони Твојој
„Савинској“* преноси се на прволик,* а Ти, Дјево, све који те
славе* руководи тихом пристаништу* Божанске воље.

О,

М

ати Божја, Савинска Лепотице,* Заштитнице нашег живота,*
једина Надо Радости* и сигурни Залогу нашег спасења,*
усред зиме песама* Теби приносимо цвеће* као Господарици свих
створених бића.
Слава ...
Премудрости Божје,* моли Сина Свога,* Христа Бога,*
Доме
да нам подари благорадосну реч,* јер хоћемо да опевамо
Тебе,* Богоблагодатна,*
величања.

Која

превазилазиш

сваку

границу
И сада ...

Ј

едино од Тебе Светворац* узе удео – првину наше природе,*
зато Те поштујемо* као Часнију од све творевине,* а Ти нас
удостој Царства Небескога* и обасјања од Оваплоћенога* из Тебе
Бога Логоса.*
Катавасија: Празника.
Песма 3. Ирмос:
Небеског круга Врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти ме
утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верних,* Једини
Човекољупче.
есели се славна Боко Которска!* Дивно си украшена данас,* јер
си као сунчеве луче примила* чудотворни лик „Савински“,*
преко Кога нам Богородица* увек помаже.

В
К
Т

ао светлозарна звезда из Црне Горе* икона Твоја сија чудима,*
која сведоче о Божјој надбескрајној милости.* Пред њом Те
молимо:* спаси нас, Блага,* и не отпусти Твоја чеда празна. Слава ...
и си божанско Начело новога Израиља,* Мост ка животу* и
Лествица ка небесима.* Тебе сматрамо за једину* Утеху нашу
на земљи.* Не остави сироте* и помилуј нас.
И сада ...
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П

ространа Ризницо Божанства,* богољубива Дјево* и неорана
Њиво небескога Хлеба,* нахрани нас Њиме,* Сином Твојим
најслађим,* да не клонемо ходећи путем Његовим.
Сједален, глас 4:
роз Тебе је свештедри Бог,* Који је оностран свим бићима,*
ушао телесно у васељену* и преко Тебе нам благосиља* венац
године благости Своје,* а Твој образ „Савински“ нам даде* као
бездани Кладенац љубави Своје,* Који непрестано поји* крстоносни
род наш.
Слава ... и сада ... исто.

К

Песма 4. Ирмос:
Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела Твоја *
и прославих Твоје Божанство.

М

летачке лађе давно топовима* хтедоше срушити*
светоуспењски храм Твој,* али силом Твојом беху побеђене.*
Теби се земне стихије покоравају.* Зато Ти венце благодарних
песама плетемо.
д руменила Твоје девствене крви* сатка се скерлетна одежда
Христу,* Цару векова и Женику Цркве.* И нас не лиши
свадбеног руха врлина* без којих нико не може ући* у надземаљску
ложницу бесмртности.
Слава ...

О

Т
С

ебе, Богомати, некада боговидац Мојсије* провиде као
седмосветли Свећњак,* Који Огњем богопознања облистава*
оне у тами незнања.* Просветли и нас Њиме, Сином Твојим. И сада ...
вештена Ризницо Божје славе,* пронађи и нас* као драхме у
којима тајанствено блиста* царски лик Божји* и спаси нас од
прашине ругобних страсти.
Песма 5. Ирмос:
Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом Твојом
узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.

И

коном Твојом „Савинском“* Ти си земљу црногорску
освештала.* Зато Ти кличемо:* Радуј се, наших срдаца
безболни Леку!* Радуј се, неисцрпна Пучино исцељења!* Радуј се,
Укинуће туге!
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Г

раде Божји, Дјево,* Тебе радосно запљускују* валови дарова
Духа Светога.* Од њих љубвеобилно раздајеш свима* као
Добротворка не само наша,* већ и анђелских Сила.
Слава ...
Крине,* девичанством најсветлији,* после
Добромирисави
Бога већма од свих Чиста,* преко Које светитељи* примише
своју светост,* Ти одишеш миомиром благодати* од које подај и
нама.
И сада ...

М

ати спасења, Богородице,* свесветла Цркво Господња,*
Украсе и Лепото сваке твари,* Печате пророка, Главо
Апостола,* храбрости Мученика, Темељу Учитеља,* спаси нас.
Песма 6. Ирмос:
Излићу молитву ка Господу,* и Њему ћу казати туге моје,* јер се
душа моја испуни зала* и живот се мој приближи аду,* и молим се
као Јона: Боже, изведи ме из трулежи.

Б

уру наших житејских брига* укроти, Свечудесна Дјево,* ка
свештеном пристаништу* надумног мира Сина Твога*
открмани душе наше* и подари нам погодновремену благодат*
силом иконе Твоје „Савинске“.

Т

и си обамрлу творевину позвала* ка божанственој
нетљености,* јер Бог Логос сишавши* са свесјајних дубина
небеса,* рођењем од Тебе* обручи Себи људску природу* као
невесту и присаједини.* Зато Те славимо.
Слава ...
ако да ми обложени немоћју* познамо силу тајне о Теби?*
Помози нам да покајањем* духовну одежду крштења
убелимо,* јер је оно знак господства нашега,* просвећење и
помазање* свештено и царско.
И сада ...

К

орене ненапајани* што Христом као Опроштајем процвета,*
насити нас Његове слатке,* радостотворне* и светлоподатељне
славе* да бисмо Те химнохвалили* ограђивани Тројицом.

К

Кондак, глас 6:
акони природе се у Теби обнављају,* јер Ти Законодавца*
мимо закона плотских роди.* Он, Који све из небића* у биће
приведе* Тебе нам дарова* као једину Посету болнима* и једину к
Њему* Путеводитељницу.* Помилуј ме, Чиста,* више од свих
сагрешившег.
Икос:

З
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ва је слава Твоја као кћери Цареве унутра, а то јесте Христос од
Тебе рођени, пред Ким ни небеса нису чиста.
Богопрослављеним телом си као ресама златним огрнута. Врлинама
и даровима Духа си преукрашенија више од видљивог и невидљивог
света заједно. И један помен Тебе људе освећује. Зато Ти усрдно
певамо: Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи.

С

Песма 7. Ирмос:
Некада у Вавилону младићи,* који беху дошли из Јудеје,* вером
тројичном угасише пламен пећни, појући:* Благословен си Боже
отаца наших.
Сину Твоме пева Сунце,* Њега Месец слави,* извори Му
служе,* од Њега бездани стрепе.* Њега умоли да учини*
достојанственицима Царства светлости* све који поју:* Благословен
си, Боже, отаца наших.

О

М
И

ајко Виновника тишине* и Ковчеже часне Светиње,* подај
нам светлу одежду спасења Твога* да бисмо у сабору* са
свима светима певали:* Благословен си, Боже, отаца наших. Слава ...
з Тебе произиђе Христос,* Једино ново под сунцем.* Твојим
предстатељством пред Њим* мене стешњеног гресима* упути
ка ширини покајања* да бих клицао:* Благословен си, Боже, отаца
наших.
И сада ...
троба Твоја се, Дјево, јави* као Стог часнога гумна,* носећи свету
Пшеницу живота.* И наше душе сабери у рајске житнице* где
је непрестано певање:* Благословен си, Боже, отаца наших.

У

Песма 8. Ирмос:
Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и преузносите
у све векове.
златна Голубице,* Ти нам као Стручак маслине* донесе Сина
Божјег,* помазавши тело Своје уљем Божанства.* Њему
принеси Своје матеролепне молитве* за све који се клањају* образу
Твом „Савинском“.

О,
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ао духовни Алавастар* Ти си примила Христа,* Миро с небеса
на земљу изливено.* Његовим благоухањем испуни душе
наше,* јер сви, по Богу,* на Тебе полажемо надање* и немој да нам
пропадне.
Слава ...

К

Т

ебе јасно видимо, Дјево,* као сунцезрачну Лучу* и Престо
назаходног Сунца правде,* Спаситеља нашег,* Кога Ти
необјашњиво изасја.* Својом смелошћу пред Њим* свету измоли
мир* и велику милост.
И сада ...

П

ознајемо Те, Мати Безневесна,* као светли Облак животне воде,*
Који нам Кишу нетрулежности даде.* Зато Ти кроз славословље
говоримо:* Радуј се, млада Дјево,* Маријо Богородитељнице.
Песма 9. Ирмос:
Спасени Тобом, Дјево Чиста,* ми Те исповедамо као истинску
Богородицу,* величајући те са бестелесним хоровима.

П
Р

разнујући спомен иконе Твоје „Савинске“* помози нам да се у
Духу Божјем,* Најпремудријем и Најчовекољубивијем,*
просветлимо Светлошћу* Троструком и Нераздељивом.
изницо најузвишенијег* савршенства тајни Духа,* Чудо над
чудима* и Источе Сунца славе,* пре Данице засијалог,*
отвори умне очи срдаца наших* и очисти нас од многих
сагрешења.
Слава ...
ав свет је створен ради Тебе,* да би Ти родила Бога
Логоса,* истинити Празник.* Ти нам Њега дарова* као
Радост спасаваних,* неувелу и снажнију* и од свеуништавајућег
времена.
И сада ...

С

ин Твој као Бог узе сиромаштво* човековог тела* да би се човек
обогатио* Његовим Божанством.* Он као Истина из Тебе* као
из Земље засија* и као Правда са небеса приниче.* Њему кроз Тебе
слава за све.

С

Светилан:
ин Твој нам дарова* златогрли лик Твој „Савински“* као другу
Силоамску бању* да би духовни вид* повратио људима.* Зато
Му певамо:* Велики си, Господе,* и чудесна су дела Твоја.

С
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Месеца августа, у 15. дан

Слава... и сада...исто.
На Хвалите...стихире, [на 4], глас 4:
идећи Те као божанствени Свитак* Речју Божјом
благоукрашени,* велики Арханђео Гаврило,* дух и
боговидац,* Теби ускликну:* Радуј се, Благодатна!* Господ је с
Тобом,* благословена си Ти међу женама.
[Двапут.]

В

Т

и си, Богородице, истинити Сион* из Кога произиђе
Христос,* неописиви Бог, сада телом описан,* да би грехом
умртвљене* уписао у Књигу живота* и човеку васкрсао пали
образ.
[Двапут.]
Слава... и сада...глас исти.

П

риђите сви земнородни* и Дјеву Марију песмохвалимо,* јер
од Ње рођени Богочовек,* све који се моле* пред Њеном
иконом „Савинском“* благодаћу Светога Духа орадошћује.
Велико славословље, тропар, јектеније и отпуст.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Служба Пресв. Богородици.
Блажена: 3. и 6. песма канона.

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ
ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ „САВИНСКЕ“.*6
КОНДАК 1.

Т

еби, изабраној Војвоткињи, Царици сваке земаљске и
надземаљске твари, Која си благоизволела да Црну Гору
венчаш благословом Својим преко Своје чудотворне иконе
зване „Савинска“ захвално химнодарје у умиљењу сада узносимо, а
Ти, пошто имаш моћ непобедиву, закрили нас светлим омофором
милости Своје да Ти кличемо: Радуј се, Богородице Дјево, тиха
Радости савинске обитељи!

ИКОС 1.

А

рханђео Гаврило Теби, Дјево, рече: „Зашто се устручаваш од
мене, Владичице, јер се ја од Тебе свето устручавам и због
Твоје надсерафимске чистоте се стидим и да погледам на
Тебе“. Пред тајном о Теби уступа сваки ум и реч, макар они били и
анђелски. Како да онда ми прославимо Тебе, Ризницу славе, и Твоју
икону „Савинску“? Чуда од ње лебде изнад силе слова, али шта
ћемо принети Мајци Речи него реч. Зато те с Гаврилом песмама
обасипамо:
Радуј се, огњенообразна Колеснице Бога Логоса!
Радуј се, Свето Одмориште Господара света!
Радуј се, златна Кадионице невештаственога Жара!
Радуј се, свештено Блистање безвечерњег Дана!
Радуј се, жива Палато превечне Светлости!
Радуј се, Доме Божје Премудрости!
Радуј се, Божји Граде Цара над Царевима!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!
* саставио Вукосав М. Илић о Ваведењу Пресв. Богородице 2020. лета Господњег, у Крушевцу.

6
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КОНДАК 2.

Г

ледајући Твој златогрли лик свако се испуњава весељем,
Мајко Божја, јер родивши нам Бога Ти си на земљи насадила
чисту и божанствену радост, неувелу и свагдарасцветалу,
снажнију и од свеуништавајућег времена. Зато Сину Твоме
богодолично као воштаницу прислужујемо песму: Алилуја!

ИКОС 2.

Т

и си, Свепречиста Госпођо, богоздани Украс настао
сједињењем свих видљивих и невидљивих лепота, јер је
Творац у Теби сабрао оно што је разделио украшавајући
све остало. Тако си постала Обитавалиште свих благодатних дарова
Божјих и Образ сваке племенитости, јер оно што су од искони
поседовали и Анђели и људи Ти си поседовала у свеукупности, тиме
неизрециво преизобилујући. Због тога Те славимо овако:
Радуј се, неорана Њиво, из Које нам Христос, Клас Живота,
изниче!
Радуј се, разумно Небо, Које Сунце Правде роди!
Радуј се, божанствени Винограде, Који Грозд најкраснији одгаји!
Радуј се, светли Облаче, Који нам Кишу нетрулежности даде!
Радуј се, богомнасађени Врту, Који Цвет бесмртности изниче!
Радуј се, тајанствена Миродржитељко, Која слаткомирисно Миро
вариш!
Радуј се, истинити Сионе, Којег Бог Себи за Насеље изабра!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 3.

Д

авно млетачка војска науми да Твој манастир Савину с
топовима ноћу сравни до темеља. Игуман с верним народом
узе икону Твоју чудоточиву и до касно у ноћ литијама
обилажаху око цркве, служећи молебан. Пред поноћ се деси
невреме и гром погоди једну лађу док Млечани са другом побегоше.
Као што си тада савински храм сачувала тако и сада чувај храмове
наших душа, које хвалопоју: Алилуја!

Њене чудотворне иконе зване „Савинска“.
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ИКОС 3.
ековима дивна знамења пројављујеш кроз Твоју свечасну
икону, јер Ти постаде Управитељка неисцрпних ризница
Божјих, не да би их сачувала за Себе него да би се читава
васељена испунила благодаћу, јер зашто би се чувало богатство, које
се не умањује. Стога нам изобилно и убудуће даривај та блага и
учини нас пријемчивима да их примимо и да Ти говоримо:

В

Радуј се, Поверенице превечног Савета Свесвете Тројице!
Радуј се, Родитељко Христа, вечне Лепоте!
Радуј се, Мајко ипостасне, тихе Светлости!
Радуј се, неућутна Химно небеских Сила!
Радуј се, Тајно недостижна људском уму!
Радуј се, Украситељнице сабора Светих!
Радуј се, Врху и Савршенство свега доброга!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 4.
асцела твар не може изразити славу какава доликује Теби,
јер ниједан духовни дар у овом веку нити икакво исхођење
божанског просвећења у будућем није могуће независно од
Тебе. Чак и анђелски чинови, исто као и ми, захваљујући Теби
постају причасници и додирују недодирљиву природу Божју. Њега
зато химнохвалимо: Алилуја!

В

ИКОС 4.
вецарујућа Дјево, Ти си Светиљка сваке божанске и
врлинске светлости, Узвишена над узвишенима и одасвуд
блисташ најсветлијим сјајем душе и тела, и зато нема речи,
која ће достојно изразити Твоју богоблиставу лепоту нити језика,
који ће набројати Твоја милосрђа учињена нама кроз Твоју икону
„Савинску“, али ипак по дугу Ти плетемо ова разнолика
песмопојања:

С

Радуј се, духовни Источе Сунца словеснога!
Радуј се, нерукотворена Скинијо Свецара!
Радуј се, тајанствени Рају Дрвета Живота!
Радуј се, несагорива Купино Огња божанства!
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Радуј се, најкраснија Шкољко Бисера скупоценог!
Радуј се, запечаћени Изворе Воде бесмртности!
Радуј се, преузвишени Престоле Сведржитеља!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 5.
вети Николај Охридски и Жички, Балкански Златоуст,
херувимски речито певаше овако: „ О, Боко, Ти убави
перивоје свега српства, само си поезије достојан! Бог је
премного мудрости утрошио, док је тебе створио“, али Творац
свеколике лепоте, Који је највећа Лепота, само је Тебе одабрао Себи
за Обитавалиште угодније од неба и неба над небесима. Њему
вапимо: Алилуја!

С

ИКОС 5.
дичној и поносној Боки, усред кипариса и маслина, крај
Јадранског мора, Твој манастир, Дјево, бели се као лабуд, као
целив неба спуштен на земљу, као благодарна Богу у камену
химна. Ту са мајчинском бригом све дочекујеш, а са благословим
мајчинским испраћаш. Иако пребиваш у вишњој Митрополији, у
Царству Божјем, с десне стране Богу, одакле на земљу исијаваш
најбожанственија блистања, Ти ка нама брзо снисходиш и ближа си
нам него крв срцу нашем, због чега Те китимо овим речима:

У

Радуј се, светлоплодовито Дрво, Које нас храниш!
Радуј се, сеновита Горо, Која нас од жеге греховне заклањаш!
Радуј се, снежнобели Крине, Који нас зрацима чистоте обасјаваш!
Радуј се, мисаони Ковчеже, Који нас од потопа адског огња
спасаваш!
Радуј се, незаходна Звездо, Која нам у ноћи страдања сијаш!
Радуј се, богомдани Путу, Који к дверима спасења водиш!
Радуј се, добромирисни Цвете, Који нам вечно цветање дарујеш!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

Њене чудотворне иконе зване „Савинска“.
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КОНДАК 6.

И

само сећање на Тебе, Пресвета Дјево, освећује оне што се
Тебе опомињу, и само стремљење ка Теби ум озарује. Ти
превазилазиш сваку границу похвале иако Ти не
потребујеш похвалу од нас него ми потребујемо славу од Тебе док
они који одају славу Теби, Мајци Славе, сами се не мање
прослављају. Зато Сина Твога благосиљамо: Алилуја!

ИКОС 6.
д самог детињства си небеским мислима одгајана и била си
обдарена чудесном лепотом будућег Ти Сина. Једина Ти од
свих људи од памтивека ниси имала никаквих недостатака.
Зато си унапред од свих родова и одабрана да родиш у телу једног
од Свете Тројице и да будеш вечноцветајући Изданак, из Кога је
произишао неоскрнављени Цвет, Христос Бог наш, и подарио нам
нетрулежност. Зато Те опевавамо овако:

О

Радуј се, јер је сав свет створен за Тебе, а Ти за Сина Свога!
Радуј се, јер се векови такмичише, који ће се твојим рођењем
похвалити!
Радуј се, јер Надвременог Бога у времену роди!
Радуј се, јер Место Несместивог постаде!
Радуј се, јер се природа и време Тобом обнављају!
Радуј се, јер си Ти Печат песама светих химнописаца!
Радуј се, јер се покровом Твојим Црква к'о пресветлим венцем
огрну!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 7.

И

кона Твоја „Савинска“ показа нам се као нова бања Витезда,
па чак је и у преимућству, јер она једном годишње даваше
исцељење болнима док икона Твоја непрестано точи
сваковрсна чуда и блиста богосветлећим сјајем Светога Духа. Зато
величамо бескрајномоћну силу Божју: Алилуја!
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ИКОС 7.
ивећи некада у јерусалимском храму, у Светињи над
светињама, одевена у веру, премудрост и безмерно
девство, имала си руководитеља у свештеном безмолвију.
Предавши свој ум духовном ћутању постала си богоугодна Ризница
најузвишенијег савршенства тајни Духа. Зато се посебно стараш о
свима, који се у монашком чину подвизавају, бивајући њихова тајна
Игуманија, учећи их забораву овоземљаског и да обраћају своје
помисли ка бољем. Прими на уздарје њихов глас:

Ж

Радуј се, умне светлости свечудна Царице!
Радуј се, молитвеног тиховања Наставнице!
Радуј се, валова сујетних помисли Укротитељнице!
Радуј се, од греховних уза Узоразрешитељнице!
Радуј се, красоте девствености Дародарилице!
Радуј се, ка горњем Сиону Путеводитељнице!
Радуј се, монашких обитељи Домостројитељнице!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 8.

М

ајко Речи Божје, Ти си и Дародавка речи и непресушни
извор разума точиш, зато моли Син Свога да нас
дубином појмова ојача, тврђавом речи оснажи и да
огради ум наш, јер Тебе, Ограду света, Свеблажена Богородице,
хоћемо да похвалимо. Зато Богу саборно уздижемо молитву:
Алилуја!

ИКОС 8.

Т

воја свепречиста уста, Дјево, као царска ризница рекоше:
„Ја сам са вама и нико не може против вас.“ Зато чувај и
породице наше као домаћу Цркву. Измоли од Сина Свога
да оне који су у часном браку утврди у међусобној љубави у свези
мира, да сачува беспрекорном посетељу њихову, да их узвиси као
кедре ливанске и чокот многолозни и да им пода у деци благодат и
неувенљиви венац славе, те да би засијали као светила на небу у
Господу Своме, долазећи увек на хододарје икони Твојој узвикујући:

Њене чудотворне иконе зване „Савинска“.
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Радуј се, младих целомудрености најбоља Учитељко!
Радуј се, чистих девојака особита Одгајатељко!
Радуј се, намучених мајки тиха Увеселитељко!
Радуј се, све деце невидљива Васпитатељко!
Радуј се, супружанске верности строга Чуварко!
Радуј се, часних бракова добра Усавршитељко!
Радуј се, српске породице небеска Покровитељко!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 9.

Б

огоомолитвљени ум Цркве благовести трепет – тајну Твога
порода, јер руменилом крви Твоје као царском порфиром
одену се Бог Логос. Одени и нас, Дјево, у свадбено рухо
светих врлина и учини да увек побеђујемо унутрашњом лепотом. О,
Свелепото, Која оба света украшаваш, раскрили уста наша да из њих
неућутно блиста реч: Алилуја!

ИКОС 9.

Н

ајречитији беседници умукоше видевши да нико ко би
притекао икони Твојој „Савинској“ није од ње посрамљен
отишао, већ прима дар од Тебе ако моли за добро, јер си
Ти свих жалосних Радост. Окриље Твоје је лек духовни.
Посредништвом Твојим се вода наших недаћа претвара у вино
весеља и здравља. Са њива глади овога живота Ти нас ка Хлебу
Живота враћаш. Пред Тобом, љубвеобилна Мајко наша, јецамо:
Радуј се, звездана Тишино свих опхрваних!
Радуј се, крепка Котво животном буром витланих!
Радуј се, свештени Нектаре наших горчина!
Радуј се, безболни Леку душа и тела!
Радуј се, Росо покрова немоћних!
Радуј се, благи Одморе трудбеника!
Радуј се, непотрошиво Богатство сиротих!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!
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КОНДАК 10.
ва си Лепа, сва Блиска Богу, сва Град Бога живога, Којег
запљускују валови благодатних дарова Духа, које и нама Ти
раздајеш преко Своје иконе „Савинске“. Зато не знамо
којим ћемо песменим похвалама њу увенчати, светлопрвочиста
Дјево? Моли Сина Свога да се као Жар божанства дотакне и наших
усана да би, очистивши се, сва пуноћа црквена велегласно
ускликнула Богу: Алилуја!

С

ИКОС 10.
венеприкосновена Богородице, Ти постаде најмилије Чудо
свих светова, јер нам у овој долини плача из Тебе засија
Пролеће радости, Христос. Он је Сјај Очев и Одраз Његове
вечности, Цар, Који пожелевши тајанствену красоту Твоју сави
небеса и сиђе, и Бог, Који је постао човек да би човека учинио богом.
О Њему пева Сунце, Њега Месец слави. Ми због Њега Теби усред
зиме песама као цвеће приносимо овакве благорадосне похвале:

С

Радуј се, Изображење сваке оживотворене врлине!
Радуј се, Ружо најсветлија девичанством!
Радуј се, Реко пуна миомира Духа Светога!
Радуј се, божанско Начело новога Израиља!
Радуј се, Вече греха и Јутро благодати!
Радуј се, Трпезо анђелског наслађивања!
Радуј се, Венче сваке твари!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 11.
одите благоверни људи да химнама овенчамо Мајку Божју
због Њеног чудотворног образа. Нека и ваздух огласи
сијајући неизмерном светлошћу Твоје присуство међу
нама. Нека се обрадују и хумови земни. Нека се оросе сладошћу
брда и долине, јер је сама Царица небеска преко своје иконе
невидљиво дошла онима, који Богу као кађење узносе: Алилуја!

Х

Њене чудотворне иконе зване „Савинска“.
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ИКОС 11.
ветлија од јутра икона Твоја „Савинска“ одгони греховну
таму свима, који јој се с љубављу поклањају примајући
духовно орошење. Њоме си, Дјево, Црну Гору као Свету
Гору осветила и онебесила. Син Твој је род наш српски Теби
поклонио, а све наше земље су Теби завештане. Ни небо није тако
озвездано као наша земља храмовима у Твоју част међу којима
манастир Савина блиста као лучоноша светосавске просвете. Зато
сложно сабрани као најлепши венац за Твоју икону Тебе овако
песмославимо:

С

Радуј се, Бедеме непостидни светосавске Цркве!
Радуј се, победни Венче српских мученика!
Радуј се, Заштитнице српског рода кроза све векове!
Радуј се, недремана Старатељко Црне Горе!
Радуј се, необорива Стено наших војника у биткама!
Радуј се, бокешко Врело сваког благослова!
Радуј се, Ризницо нашег васкрсења!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 12.

Ц

арицом тишине називамо Тебе, Дјево, јер Ти вишњим
миром медиш срца наша и Својом кадифеном руком све
бродоломне у мору живота водиш. Ти си цветна планинска
Свежина свима, који страдају од пламена страсти. О, Висино, песми
недолетна и Дубино, и анђелским очима недогледна, Твоме Сину
сви светови брује: Алилуја!

ИКОС 12.
певајући чудеса од Твоје иконе „Савинске“ ми Те,
Богоблагодатна, молимо: прими ову жртву речи наших, о
Храме Божји, Којега духовни Соломон и Мироначалник,
Христос, начини и у Њега се усели. Нека тако Он исти буде и
Усељеник храмова наших срца. Теби, Свеуважена, убрасмо ову
поетску руковет:

О
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Радуј се, духовна Клешта, Која као Жеравицу Сина Божјег поне!
Радуј се, одушевљено Руно на Које Он нечујно као Роса доброте
сиђе!
Радуј се, Свећњаче, Који Огањ богопознања свима донесе!
Радуј се, златни Кивоте, Који Законодавца прими!
Радуј се, светлоносна Ложнице из Које Женик произиђе!
Радуј се, светозарна Урно за небески Хлеб уготовљена!
Радуј се, жива Књиго Речју Божјом благоукрашена!
Радуј се, Богородице Дјево, тиха Радости савинске обитељи!

КОНДАК 13.
Најопеванија Мати Божја, Савинска Брзопомоћнице,
погледај на нас Твојим васкрситељним оком и на оне, који
поштују икону Твоју излиј обиље љубави Божје и уздигни к
Себи као истинском Сунцу великих благодати, јер Ти си, Дјево, као
дрво маслине, усађено крај потока Духа, достигла врх тајни Божјих и
донела нам неизрециви Плод, Христа Бога нашега. Ко од њега једе
не умире. Зато Му све пева: Алилуја!

О,

МОЛИТВА.
Пресвета Дјево Богородице, прими молбе нас грешних, но
који Те жарко љубимо и поштујемо, и Тебе као сигурни
Залог спасења имамо. Ти си Узрок и оних благослова роду
нашем што пре Тебе беху, па нам зато буди и Посредница
садашњих и Заступница вечних, јер си Ти нама на небесима
уготовљени Источник наде. Сами себе и једни друге и сав живот свој
Теби предајемо. Ти једина знаш шта је нама потребно и зато нам
даруј оно што ми сами ни искати не умемо. Буди свима све.
Руководи нас мирноме пристаништу Божанске воље, љубав к Сину
Твоме разгори, благоугодан Њему живот наш учини и удостој нас
будућег блаженства и слатког обасјања од Оваплоћенога од Тебе
Бога Логоса, са Којим беспочетном Оцу, са Свесветим и
Животворним Духом Његовим, нека је слава, част и великолепност,
сада и увек и у векове векова. Амин.

О,

Њене чудотворне иконе зване „Савинска“.

Манастир Савина код Херцег Новог, Црна Гора.
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