
 

СЛУЖБА И АКАТИСТ 

ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ 

ИКОНЕ ЗВАНЕ „БОЂАНСКА“. 





 

МЕСЕЦА АВГУСТА, У 15. ДАН. 

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ  

ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ ЗВАНЕ „БОЂАНСКА“.*1 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

Певамо: Блажен је човек... 1. антифон. 

На Господе, завапих ... стихире, глас 6: 

вета обитељ бођанска торжествено ликује* све празникољупце 

сазивајући* на богогласно славословље* због чудотворне 

иконе Твоје, Богородице.* О, спасоносне ове светковине!* Црква 

Христова се данас покровом Твојим* као светлозарним венцем 

огрну.                                                                                                    [Двапут.] 

ветлоносни спомен иконе Твоје дође,* Свемилостива Дјево.* 

Син Твој, Који је* пали људски лик васкрсао* и нас у древну 

лепоту лика Свога узвео,* преко лика Твога „Бођанског“* Својом 

нествореном светлошћу* озарује све, који се пред њим* Теби, Блага, 

поклањају.                                                                                            [Двапут.] 

ека се весели земља српска светосавска,* која је иконом Твојом 

„Бођанском“* богодивно освештана,* јер си Ти, Богомати 

Дјево,* Град Бога Живога,* Кога радосно запљускују* валови дарова 

Духа Светога,* од којих и нама изобилно раздајеш.                 [Двапут.] 

огоневесто, Ти, Која Богу Логосу* тајанствено беше некад* 

Духом предобручена* и Богу Оцу обручена,* сада нама као 

заруке спасења* преко образа Свога „Бођанског“* јасно благодат 

изливаш,* о Дјево од свих Узвишенија.                                        [Двапут.] 

                                                           
1 * Службу и акатист Пресветој Богородици у част Њене чудотворне иконе „Бођанске“ 

химнописао проф. Вукосав Илић. 
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 Слава ... и сада ... глас 4: 

риђите сви христоименити људи* и венце од неувењивих 

цветова песама* исплетимо Дјеви Марији,* због златогрлог и 

чудоточног* Њеног лика „Бођанског“,* јер шта ћемо принети Мајци 

Речи* и свесветској Радости* него реч благорадосну?! 

 

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: 

одила си, Увекдјево,* Постојећег пре свих векова,* Онога, Који 

је Очев Израз и Реч.* Зато Ти, Која си богосместиви Храм,* 

начини и нас храмовима Духа Светога* да бисмо Ти клицали:* Радуј 

се, Благодатна, Господ је с Тобом,* а Он има велику милост. 

ог Логос из Тебе као Пролеће радости* изасија свој васељени* 

и сву твар поврати обновљењу.* Он је Син Божји 

Јединородни,* Сјај славе Очеве* и Обличје бића и вечности Његове,* 

кроз Кога је и векове створио.* Њега моли да спасе душе наше. 

Слава ... и сада ... глас 6: 

ебе некад осени ипостасна Мудрост* и Сила Бога Вишњега,* 

Син Божји, Оцу Једносуштни* и као Божанско семе од Твоје 

чедне и најчистије крви* састави Себи тело.* Он исти нам даде* 

чудотворну икону Твоју „Бођанску“* као дар уистину пречастан.   

На стиховње: стихире, глас 6: 

нај, Који јесте, Христос, истинити Бог наш,* Источник доброте 

и праведности,* на земљи некад потресна* и величанствена 

чудеса саврши.* Сада истим преко иконе Твоје „Бођанске“* као 

лучама сав свет озарује.  
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Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје.*2  

 дубино богатства и премудрости Божје!* О, бескрајномоћне 

љубави Његове!* Од Тебе Рођени, Господар свега,* Који нас је 

ка најблиставијој красоти просветлио* даровао нам је икону Твоју 

„Бођанску“.  

       Стих: Споменућу име Твоје у сваком нараштају.*3  

и си, Дјево, Двер Божанска* кроз Коју Бог телесно уђе у 

васељену.* Зато отвори двери милосрђа Свога* свима, који 

икону Твоју „Бођанску“ поштују.* Она нам као богозарна звезда 

засија* греховну таму одгонећи.                         Слава ... и сада ... глас 2: 

ао из Младице из корена Јесева* из Тебе произиђе свету* Цвет 

богоипостасни,* Христос Бог наш,* Који преко иконе Твоје 

„Бођанске“* чистотом омиомирисава душе* свих, који те 

химнохвале. 

На благосиљању хлебова: тропар икони, глас 4: 

д иконе Твоје „Бођанске“, Богородице Дјево,* изобилно као из 

боготечног извора,*  црпимо исцељења сваковрсна,* 

обогативши се Твојим чудима,* јер Ти, брзопослушна Помоћнице 

наша,* стижеш свима, који Те с љубављу призивају.               [Трипут.] 

 

НА ЈУТРЕЊУ. 

Тропар икони, глас 4: 

Од иконе Твоје „Бођанске“, Богородице Дјево ... [Трипут.] 

По првом стихословљу: седален, глас 6: 

 најчаснији и добромирисави Крине* усред трња узрасли* из 

царског корена Давидовог,* Који зрацима девства 

светловидно сијаш,* молимо Те пред иконом Твојом „Бођанском“:* 

облагоухај нас светим врлинама,* Ти једина и умом и душом* и 

телом Вечнодевствујућа.                                         Слава ... и сада ... исто. 

                                                           
2* Пс. 44,11. 
3* Пс. 44,18а. 
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По другом стихословљу: седален, глас 2: 

авила си се као Књига нова,* коју светворачка начини Реч 

Божја,* Коју Бог Отац из срца изговори* и Која се у Тебе као 

трском* Духом Светим написа.* Зато у Књигу живота упиши, Дјево,* 

све, који Те због иконе Твоје „Бођанске“ химнославе.  

Слава ... и сада ... исто. 

По полијелеју: Величање: 

еличамо Те, Пресвета Дјево, и поштујемо образ Твој 

„Бођански“, преко кога као многоцени и пречасни удео 

добијамо благослов од Тебе, Богородице. 

После полијелеја: седален, глас 6: 

 Богодостојна Дјево,* Часнија си заиста од све творевине.* Ти 

си лепотом свих добродетељи* као златним украсима 

оденута.* Сва је слава Твоја унутра,* а то јесте Христос Бог наш,* Кога 

бесемено роди.* На икони Твојој „Бођанској“ Те изображену 

гледамо* како на Њега као на Пут, Истину и Живот показујеш.   

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: 

и си постала духовни Едем* од некадашњега светији и 

божанскији,* јер у ономе некад Адам земљани борављаше,* а 

у Теби, Христос, нови Адам* и Господ са неба.* Зато Теби као 

царском Престолу,* Свети Анђели предстоје,* гледајући на Њему 

Ношенога* Свога Владику и Створитеља.* Са њима Ти се и ми 

клањамо* пред иконом Твојом „Бођанском“.  

                                                           
4* Пс. 44,18а. 
5* Пс. 44,13б. 
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Канон Пресветој Богородици, глас 4. 

Песма 1. Ирмос:  

Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,* 

Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо! 

одите сви благоверни људи,* усрдно притекнимо сада к 

Богородици,* Мајци Логоса живота,* и припаднимо Њеној 

чудотворној икони „Бођанској“,* која славом богодивних знамења 

заблиста.  

 Свецарице, светлошћу девства украшена,* буру невоља 

наших укроти* и ка пристаништу Твога мира* открмани 

душе наше* да бисмо Те чисто славословили* ограђивани 

Тројицом.                                                                                            Слава ... 

и си, Свечиста,* светлозарни Двор у Коме Бог Логос* обручи 

Себи човечију природу као невесту* и Својој Божанској 

природи је * несливено, непроменљиво и нераздељиво.           И сада ... 

ао Мајци Речи из Које Христос Бог наш* као непролазна Радост 

целом свету заблиста,* приносимо Ти реч благорадосну:* Радуј 

се, Благодатна, Господ је с Тобом,* а преко Тебе и с нама. 

Катавасија: Празника. 

Песма 3. Ирмос: 

Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти ме 

утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини 

Човекољупче. 

кону Твоју, Богомати, „Бођанску“* као сунчеве зраке прими 

земља српска,* а Ти крунишеш светлом радошћу* Твоје 

неисрпне благодати* све који Ти се пред њом моле. 

азреши наше патње, Брзопомоћнице Дјево,* одагнај муку и 

ублажи жалости.* Избави нас од заплетених саблазни* и даруј 

нам мир душевних сила,* јер окриље Твоје је лек духовни.      Слава ... 
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агреј наднебеским Сином Твојим* нас озебле у странствовању 

нашем на земљи,* јер си Ти огњени Престо Цара векова,* 

Коме вишње Силе предстоје* гледајући Ношенога на њему 

Створитеља свога.                                                                               И сада ... 

забрана Славо човечанства, Дјево,* нечујно као Роса Доброте 

на Руно* на Тебе сиђе Владика свих,* Анђео Великог Савета – 

Христос.* Њиме угаси, Чиста, пламен страсти наших.   

Седален, глас 4: 

нај, Који је у вечности без матере* Печат бића Очевог,* 

родивши се у времену без оца од Тебе,* печат девствености 

Твоје* неповређеним остави* и тако Те показа као Врата затворена,* 

проходна од Господа, а не отварана,* како је Језекиљ божанствени и 

пророковао.* 

Слава ... и сада ... исто. 

Песма 4. Ирмос: 

Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела Твоја * 

и прославих Твоје Божанство. 

ветоваведењска обитељ бођанска* стече икону Твоју као 

непотрошиву ризницу* надумних чудеса Божјих.* Због ње ће 

се узвеселити* сви, који се у Тебе уздају,* Богообрадована Дјево.  

е престај да надгледаш слуге Твоје* и спасаваш нас, наслеђе 

Твоје.* Сачувај нас од свих непријатеља* видљивих и 

невидљивих,* јер Теби Јединој прибегавамо* као Стени 

неразрушивој.                                                                                       Слава ... 

ао Шкољка у мору светском* Ти си једина од Духа Светога* као 

од Муње Божанства* с неба зачела у утроби* и родила Бисер 

скупоцени,* Христа Богочовека* и Спаситеља нашега.              И сада ... 

ебе ковчег Нојев предизобрази,* Пресвета Дјево,* јер Ти роди 

Спасење свету – Христа.* Њега непрестано моли за нас* да све 

грехе наше потопи* и њихове таласе умири. 

Песма 5. Ирмос: 

Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом Твојом 

узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче. 
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и, Која си некад рођењем Својим* блажене и заиста 

свебеспрекорне родитеље Твоје* разрешила срамоте 

бездетности,* сада преко чудотворног образа Твога* бесплодним 

супружницима пород дарујеш. 

огледај снисходљиво одозго* и сажали се на нас 

многосагрешивше.* Смири болове наше.* Болесне подигни 

са одра* и целосне их даруј Цркви Божјој* да би творили вољу 

Његову.                                                                                                Слава ... 

з Тебе Цар славе,* оденувши се у порфиру тела,* походи 

заробљенике и прогласи опроштај.* И после рађања Њега 

остала си једина* и умом и душом и телом Вечнодевствујућа.  И сада ... 

ва си Лепа, сва Блиска Богу,* сва Град Бога Живога,* Кога 

радосно запљускују валови* благодатних дарова Духа.* Од 

њих, Свемилостива, подари и нама* све оно што користи спасењу 

нашем. 

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. 

ве који се клањају златогрлом лику Твоме* обасјаваш 

неизрецивом, нествореном и безвременом светлошћу* као 

огњем божанским и небеским* помазујући их освећујућим јелејем 

радовања. 

тклони жестоке нападе на нас* и укроти валове сујетних и 

срамних  помисли.* Утишај сваку нашу прикривену немоћ.* 

Ти, Која извор разума точиш непресушни,* тим капима ороси и 

нас.                                                                                                                        Слава ... 

и си, Богородице, Гора Господња,* Гора богата, Гора 

украшена,* Која надилази сваку људску и анђелску 

величину.* Од Тебе се телесно без руку одсече* Камен Крајеугаони, 

Христос.                                                                                                 И сада ... 

оли надбожанственог Сина Свога,* да нас благовољењем као 

оружјем венча* и да нас по мноштву милости Своје* удостоји 

да уђемо у дом Његов. 
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Кондак, глас 6: 

епостидна Заштитнице хришћана* и стални Изворе истините 

Светлости,* преко иконе Своје „Бођанске“* љубвеобилно нам 

точиш* чисте и непрестане валове* нетварне светлости,* благослов 

вечни, реке благодати* и пића бесмртног живота.                          

Икос: 

рханђео Гврило, који стоји пред Богом, дух и боговидац, 

лепотом Твога девства обасјан, Теби некад узвикну: „Радуј се!“ 

И ми Ти сада пред образом Твојим „Бођанским“ говоримо: Радује 

се, Реко пуна миомира Духа! Радуј се, богодолично Обиталиште 

Несместивога! Радуј се, доброплодна Маслино Уља Очевога! Радуј се, 

незаливени Винограде Грозда живота! Радуј се, Ружо, чистотом 

најсветлија, Која благодаћу благоухаш! Радуј се, обитељи бођанске 

недремана Чуварко! 

Синаксар: 

ва чудотворна икона налази се у средњевековном манастиру 

Бођани у Бачкој, на северу Србије. Икона је јако стара. Њу је 

сликао извесни јеромонах Василије 1578. године. Она је одувек 

била чудотворна. О томе нам сведочи мноштво заветних 

дарова, највећа колекција заветних дарова на овим 

просторима. Они су углавном од сребра и прилагали су их имућни 

људи. Претпоставља се да је било и пуно заветних дарова од воска, 

које су прилагали сиромашнији људи, паори, те да су се приликом 

паљења ти дарови истопили. Дарови су изображавали онај део тела 

који је боловао и који је Пресвета Богородица исцелила. Има дарова 

који приказују аустријске официре, даме са дворова, што значи да су 

икони приступали и римокатолици и да их је исцељивала. Икона је 

највише чудотворила у XVIII веку. Преко ове Своје чудотворне иконе 

Мајка Божја помаже свима, који јој се са вером, надом и љубављу 

обраћају за помоћ. Молитвама Пресвете Мајке Твоје, Господе Исусе 

Христе, Боже наш, помилуј и спаси нас. Амин. 
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Песма 7. Ирмос: 

Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,* вером 

тројичном угасише пламен пећни, појући:* Благословен си Боже 

отаца наших. 

удотворну икону Твоју, Богородице,* имамо као нову бању 

Витезду,* Која не једном годишње,* већ, увек исцељује 

душевне и телесне немоћи* свима који је поштују. 

рими нас, Дјево, у Твоје молитве* блиставе и богопријатне.* 

Подај исцелитељну сладост благодати Твоје* свима који Ти 

вапију овако:* смилуј се на нас, Господарице света,* јер снага наша 

изнеможе у нама.                                                                                 Слава ... 

едино од Тебе Бог узе удео* – првину наше природе* и постаде 

човек.* Зато Те видимо као Храм Господњи свети,* Кога 

духовни Соломон, Христос,* начини и у њега се настани.       И сада ...  

 Пучино радости* и свакога срца безболни Леку,* Ти си једино 

безобална наше Утешење на земљи.* Зато Те молимо: не 

остави нас сироте* да бисмо химнохвалили бескрајномоћну силу 

Твоју.  

Песма 8. Ирмос: 

Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и преузносите 

у све векове. 

злиј на нас богатство Твога добротворства,* јер си Ти, уистину, 

Источник свих благослова,* које нам обилно дајеш* као 

многоцени и пречасни удео* преко иконе Твоје „Бођанске“. 

оспод каза: „Иштите, и даће вам се.“* И ми сада, верујући 

Јеванђељској речи,* тражимо обећање Сина Твога* и иштемо 

преко Тебе, Дјево:* Господе, ради молитава Мајке Твоје* услиши и 

помилуј нас.                                                                                          Слава ... 

ебе као Књигу нову и запечаћену* начини светворачка Реч 

Божја,* Коју Отац из срца изговори* и Која је у Теби преславно 

написана* трском Духа Светога, Који дође на Тебе.                    И сада ... 
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ако би нама био живљив овај живот* ако Тебе немамо заједно 

са нама?* Ти си светли Облак животне воде,* Који обилно даде 

свима безнадежнима* Кишу нетрулежности, Христа.  

Песма 9. Ирмос: 

Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као истинску 

Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима. 

д чудоточне иконе Твоје „Бођанске“* као од извора 

увектекућег* црпимо дарове исцељења сваковрсних* попут 

жене крвоточиве,* која се исцели од своје болести* дотакавши се 

само одеће Христове. 

е повери нас људској заштити*, а Ти знаш време и час, Дјево,* 

кад да замолиш Сина Твога* да подари здравље нама* речју 

божанске благодати Своје* као некада раслабљеном.                Слава ... 

 Богоблагодатна, Двери Светлости,* из Тебе засија Христос 

Бог наш,* Сјај Очеве славе* и Обличје бића и вечности 

Његове,* просвећујући све који седе* у тами незнања и сенци 

смрти.                                                                                                 И сада ... 

еорана Њиво Хлеба небескога,* нахрани нас Њиме,* Сином 

Твојим и Богом нашим* да не малакшемо ходећи путем 

Његовим,* јер ми смо Рај затворили,* али си нам Ти пут* ка Дрвету 

Живота опет отворила. 

Светилан: 

певамо Те, Пречасна Богородице,* као род српски 

Благосиљајућу,* свет Облиставајућу* и свемир Освећујућу,* јер 

си Ти преко иконе Своје „Бођанске“* тугујућима благонаклона 

Утеха,* витланима буром тихо Пристаниште* и свима молећима 

готова Помоћница.                                                      

Слава... и сада...исто. 
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На Хвалите... стихире, на 4, глас 4: 

коном Својом „Бођанском“ Ти нас руководиш* мирном 

заливу Божанске воље* и удостојаваш нас најслађег обасјања* 

од Оваплоћенога од Тебе Бога Логоса,* јер смо из Тебе пожњели 

Њега* као Влат непропадљивости.                                               [Двапут.] 

лавимо Те сви као Таблицу живу,* Која је примила Реч 

уписану* прстом Божјим – Духом Свемоћним.* Нека Ти зато 

песмопоју гусле Духа* – златоусти химнословци,* сви народи нека 

запљескају рукама* и облаци нека капљу весеље.                     [Двапут.] 

Слава... и сада... глас исти:  

роз икону Твоју „Бођанску Красницу“, Богородице,* Коју сјај 

Духа украшава,* постала си нам, Заручница свих добара.* 

Стога Ти благосложним гласовима кличемо:* Радуј се, Саветом 

Свете Тројице Предизабрана!* Радуј се, Крине Царскога огртача!* 

Радуј се, свеопевана Радости светова! 

Велико славословље, тропар, јектеније и отпуст. 

 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Служба Пресв. Богородици. 

Блажена: 3. и 6. песма канона. 
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АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ „БОЂАНСКЕ“. 

КОНДАК 1. 

еби, Царици све твари, благодарно химнословље сада 

узносимо, а Ти, Која си наша непобедива Победа, једина 

Нада радости, непостидна Заштитница живота и сигурни 

Залог спасења, ниспошљи нам Своју неодступну помоћ да Ти 

кличемо: 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

ИКОС 1. 

рханђео Гаврило када је Теби, Дјево, светлу благовест јавио 

да ћеш Цара векова безмужно родити, превечни Савет се 

Теби открио. Дух Свети дође на Тебе и Сила Вишњега Те 

осени. Због Тебе се земно с небеским сједини. Ти си Христа у стану 

немуште стоке родила да би Он немуштост људског духа ослободио. 

Због тога Ти песмопојемо овако: 

Радуј се, пространо Жилиште Свецара, Христа! 

Радуј се, запечаћена Књиго Речи Очеве! 

Радуј се, пресветли Доме безмерне Мудрости Божје! 

Радуј се, одуховљени царски Граде Вишњега! 

Радуј се, освећена Ложницо испостасне Светлости! 

Радуј се, богопроходна Двери Живота! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 
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КОНДАК 2. 

ветоваведењска обитељ бођанска се радује имајући Твоју 

икону, која као чудотворни студенац љубави Божје не 

престаје да поји благоверни народ. О, који ће језик исказати 

дубине Твога милосрђа, Дјево, које нам Ти кроз њу чиниш? Зато 

Бога химнохвалимо песмом: Алилуја! 

ИКОС 2. 

о може изразити славу каква доликује Теби, јер постаде 

Мајка Свестворитеља? Надвремени Бог се као човек јави у 

времену и оно што је лошије прими да нама преда оно што 

је боље. Једино од Тебе Он узе удео – првину наше природе. Ти си 

вечноцветајући Изданак од Кога је произишао Цвет неоскрнављени, 

Христос, и дао нам нетрулежност. Зато од нас слушаш ово: 

Радуј се, светлоносна Скинијо Бога Логоса!  

Радуј се, праведни Престоле Сведржитеља! 

Радуј се, позлаћени Кивоте умнога Свештенства! 

Радуј се, мисаони Алавастре вишњега Мира! 

Радуј се, несагорива Купино Огња божанства! 

Радуј се, златна Кадионице божанскога Жара! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 3. 

кону Твоју „Бођанску“ живописа извесни јеромонах 

Василије, царскога имена. И то беше дивно Божје знамење 

царске силе која ће се кроз њу пројављивати, о чему 

сведочи највећа ризница заветних дарова на овим просторима. Зато 

Богу велегласно узвикујемо: Алилуја! 

ИКОС 3. 

 мору светском си нам се јавила као Шкољка, Која од Муње 

божанства с неба заче у утроби и роди Бисер скупоцени, 

Христа. Зраци Његове нестворене светлости нас облиставају 

преко Твоје иконе „Бођанске“. Пре се може избројати роса на трави 

него чуда од ње, али Ти нам, Дјево, подари не веру у чуда, већ чудо 

од вере. Пред Твојим милоликом, Мајко Речи, приносимо ову реч:  
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Радуј се, Свенепорочна, неоскудни Источниче нетрулежности! 

Радуј се, Свеблажена, богомздана Палато бесмртности! 

Радуј се, Свеуважена, добромирисави Цвете непролазности! 

Радуј се, Свебеспрекорна, царствени Венче уздржљивости! 

Радуј се, Свепречиста, истинито Огледало девствености! 

Радуј се, Свечудесна, бездани Кладенче милости! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 4. 

ао што некад, Дјево, Сина Свога на земљи везала пеленама, 

тако га и сад за нас на небу вежи молитвама, јер ако Он не 

сагради наш дом врлине, узалуд се труде они који га зидају. 

Пошто дела немамо у милост се Твоју уздамо и Бога величамо: Алилуја! 

ИКОС 4. 

рвосвета Дјево, Својим 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. Ти ни у векове нећеш 

престати да будеш Доброчинитељка васцеле твари, чак и у односу 

на Анђеле. Због тога прими од нас ове похвале: 

Радуј се, незаходна Звездо, Која Сунце правде у свет уведе! 

Радуј се, превисока Горо од Које се Камен крајеугаони одвали! 

Радуј се, неорана Браздо из Које божанствени Клас израсте! 

Радуј се, затворени Вртограде из Којег Цвет бесмртности изниче! 

Радуј се, необрађивана Лозо, Која најкраснији Грозд даде!  

Радуј се, чиста Голубице, Која Изданак наде донесе! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 5. 

ладичице света, у пламену страдања Ти си Роса утехе свим 

богомољцима, па зато и нас, који смо у греховној тами озари 

јутром покајања. Добрим помислима просвети душе наше, 

срца наша рани љубављу према Сину Твоме, Христу Богу, а живот 

наш у свему благоугодан Њему учини. Њега славословимо: Алилуја! 
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ИКОС 5. 

одивши нам Богочовека, закључала си двер, која у смрт 

води. Он сиђе са свесјајних дубина небеса да нам да живот 

вечни. Ти си Гнездо небескога Орла, Христа, и зато Тебе 

молимо: сачувај нас у сенци крила Његових, и удостој да нашу 

древну, праву и вишњу отаџбину, Царство Божје, наследе сви, који 

Те овако призивају:  

Радуј се, небеска Лествице, Којом Господ к нама дође! 

Радуј се, божанствени Мосте, Који нас к Њему преводиш! 

Радуј се, неоскврњена Сенице, Која нас од жеге преступа заклањаш! 

Радуј се, неувенљиви Крине, Који нас лучама девства озарујеш! 

Радуј се, свето Дрво, Које роди Светлост Којом се хранимо! 

Радуј се, духовни Кључу, Који намвишњу Србију отвараш! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 6. 

риста Бога, Који је Блистање славе Очеве, моли, Дјево, да 

нас из ноћи незнања управи ка светлости заповести 

Његових, да нас преобрази и пресазда у вечно добро биће, 

и да нас надахне жртвеном љубављу, јер само кад друг друга ми 

љубимо достојну захвалност Њему узносимо: Алилуја! 

ИКОС 6. 

 Царице узвишена над узвишенима, Која одасвуд блисташ 

најбожанственијим сјајем и тела и душе, Тебе молимо: 

древну красоту Божјег образа у нама обнови, златнодушне 

нас учини и кумире страсти у срцима нашим сруши да опет буду 

храмови љубави Божје у којима нека недремано брује песме Теби:  

Радуј се, Богомобрадована, Печате древних пророка! 

Радуј се, Богоблажена, Лепото часних архијереја! 

Радуј се, Богомизабрана, Торе словесних оваца!   

Радуј се, Боголепна, Дијадемо људског рода! 

Радуј се, Богославна, Радовање анђелских чинова! 

Радуј се, Богољубива, Покрове целе васељене! 
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Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 7. 

лањамо се изображењу Твога пречасног лика, Дјево, и 

молимо Те као нашу чедољубиву Мајку: спаси нас од 

дуговремених страсти, јер на Тебе полажемо после Бога 

наше надање. Из облака Духа Светог ороси наше суве душе да би и 

ми због Тебе духовно ликовали: Алилуја! 

ИКОС 7. 

 Лепото целе творевине, Дјево, Ти си највећи дар неба 

нашим затрњеним душама, јер из Тебе засија Вртлар 

нашега живота, Христос Бог. Зато буди и нама 

благоприкладна Посредница садашњих и Заступница вечних 

добара. Речима од Духа, као од разноличних сабраних цветова из 

духовних перивоја, венце похвале смиреноумно плетемо Теби пред 

Твојим златогрлим ликом: 

Радуј се, јер си сву Бачку иконом Својом освештала!  

Радуј се, јер она као нова Силоамска бања духовно слепило 

исцељује! 

Радуј се, јер и јелеј из кандила пред њом здравље враћа! 

Радуј се, јер су и преписи образа Твога чудотворни! 

Радуј се, јер и неправославнима хитро помажеш!  

Радуј се, јер бесплодним супружницима чеда дарујеш! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 8. 

вима који чезну за красотом духовне чедности Ти је јасно 

дарујеш и миомиром их Своје чистоте као пчеле привлачих 

ка цвету Царства небеског. Поштујемо икону Твоју 

„Бођанску“, чијом се силом ограђујемо од сваке скверни душе и 

тела, а Сину Твоме вапимо: Алилуја! 

К 

О, 

С 
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ИКОС 8. 

оја ће реч изразити Твоју богоблиставу лепоту? Ти си као 

Јабука међу дрвећем у лугу и плод је Твој сладост у грлима 

нашим. Удостој и нас, Дјево, да се Њиме још присније 

причешћујемо у будућем животу. Чујемо Твог праоца Давида како 

Ти псалмопева: „Привешће се деве у Твојој пратњи“. Нека то буду 

наше душе. Зато Ти појемо: 

Радуј се, српске Војводине Војвоткињо храбра! 

Радуј се, панонско безобално Море доброте! 

Радуј се, бођанске обитељи тиха Радости! 

Радуј се, нових нараштаја Ризницо чедности! 

Радуј се, наша бесплатна Исцелитељко и Брзопомоћнице! 

Радуј се, на пучини скорби свима Луко спасења!  

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 9. 

ладићи у вавилонској пећу некад беху Твој праобраз, 

Богородице, јер и Ти не беше опаљена небеским Огњем, 

Христом, Који се у Тебе усели. Његовом благодаћу кроз 

Твоју икону „Бођанску“ загреј и нас, слуге Твоје, озебле у 

странствовању нашем на земљи да би Богу клицали: Алилуја! 

ИКОС 9. 

 најбогоречитији химнописци не могу опевати како то не 

само ми људи него и вишње Силе бивају причасне 

божанској љубави и богоначалном озарењу једино кроз 

Тебе, Дјево, јер ни један добри дар, нити савршени поклон не може 

сићи на нас одозго од Оца Светлости мимо Тебе. Зато Теби, на 

уздарје кличемо овако: 

Радуј се, неневестна Невесто Господња! 

Радуј се, светло Познање љубави Божје! 

Радуј се, дугочекано Испуњење Творчевог Домостроја! 

Радуј се, богопријемни Стане славе Христове! 

Радуј се, нерукотворена Цркво Цара вечности!    

Радуј се, радостотворна Дародавко божанствене Благости! 

К 

М 

И 



~ 18 ~   Акатист Пресв. Богородици у част Њене 
 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 10. 

а Мајка Христова будеш свет поста због Тебе у коме као 

Његова Светајна сија Црква. Сачувај и нас, Дјево, у Цркви као 

у духовном рају. Она је само небо. Ништа силније од ње нема. 

Нека је зато благословено име славе Божје: Алилуја! 

ИКОС 10. 

и отвори, Дјево, нови пут – молитвеног тиховања, јер си од 

младенаштва прихватила натприродни подвиг безмолвија 

и дошла до савршеног боговиђења као истинског плода 

здраве душе. Зато ка Твојој царственој притичемо тишини и молимо 

Те: научи и нас забораву доњег и посвети нас у горње да бисмо Ти 

клицали:  

Радуј се, неизрецивога Савета Тајнице! 

Радуј се, свих светова у Богу Господарице! 

Радуј се, Христа, Темеља земље, Носилице! 

Радуј се, духовног обновљења Зачетнице!  

Радуј се, свештених тиховатеља тајна Сабеседнице! 

Радуј се, ка горњем Јерусалиму Путеводитељнице!  

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 11. 

ин Твој Ти је као Мајци све потчинио, зато си свима, који се 

уздају у Тебе рекла: „Ја сам са вама и нико не може против 

вас!“. Ти сваку сузу с лица земље бришеш и из Светиње над 

светињама невидљиво снисходиш до свих потребитих: Алилуја! 

ИКОС 11. 

оказа се, Дјево, као савршено Обитавалиште свих лепота и 

доброта заједно. Зато ми, који грехољубљем умну 

погубисмо красоту, вапимо Теби: уздигни ка висини 

врлина, уље добрих дела долиј животима нашим и прими нас у 

неодузимљиву радост Господа нашег да као прислужене воштанице 

пред њим горимо и у сабору са свима светима Теби певамо: 

Д 

Т 

С 

П 
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Радуј се, богоносни Дворче Владике свих! 

Радуј се, порфировидна Одоро надсуштнога Бога! 

Радуј се, божанствена Трпезо небескога Хлеба! 

Радуј се, разумно Небо духовнога Сунца!  

Радуј се, новоизрасли Рају Дрвета живота! 

Радуј се, лаки Облаче Кише нетрулежности! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

КОНДАК 12. 

о Теби се, заиста, све управља, Дјево. Не постоји обитељ 

монашка или породична о којој се Ти не стараш. Зато и све 

заблуделе пронађи као изгубљене драхме у којима царски 

лик Твога Сина тајанствено блиста. Њему слаткогласно песму 

узашиљемо: Алилуја! 

ИКОС 12. 

ад се и Арханђео, Који пред Богом стоји, од Твоје 

надсерафимске чистоте веома засијао и постидео, како да 

онда ми опевамо Тебе? Теби је неукаљан живот угоднији од 

свих речи зато очисти срца наша, Дјево. Нека буду као горска језера 

у којима се огледа небо. Начини нас златоструним лирама Духа 

Светога да бисмо Те обасипали овим песмама: 

Радуј се, чисти Одру Соломонов, на Коме оваплоћени Бог 

почину! 

Радуј се, неразрушиви Храме у Коме Творац Себи људску 

природу обручи! 

Радуј се, предсказано Руно на Које Роса доброте с вишенечујно 

сиђе! 

Радуј се, богомизливени Нектаре, Који Хранитеља васељене 

отхрани! 

Радуј се, златозарна Свећо, Која просветљењем богопознања 

сијаш! 

Радуј се, светловиђена Реко, Која верне целоснима чиниш! 

Радуј се, Свеблагословена Дјево, Која нам кроз икону Своју 

„Бођанску“ богатство добротворства изливаш! 

П 

К 



~ 20 ~   Акатист Пресв. Богородици у част Њене чудотворне иконе зване „Бођанска“. 
 

КОНДАК 13. 

 многоопевана Дјево, Која си род хришћански под Крстом 

Сина Твога усиновила, покажи душе наше плодоносне 

добродетељима и све нас руководи ка мирном 

пристаништу Царства небескога да бисмо вечно Светој Тројици 

клицали: Алилуја! 

(Овај кондак се чита три пута, па онда икос1, па кондак 1) 

МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

ПРЕД ЊЕНОМ ЧУДОТВОРНОМ ИКОНОМ „БОЂАНСКОМ“. 

 Пресвета Богородице, Дјево, ко може да искаже силу 

Твоју? Сва си благост, сва премудрост, сва светиња. Ти 

живиш у божанској светлости окружена војскама Анђела и 

Светих, и примаш служење као Мати Божја. С вером Те 

благосиљамо, с љубављу величамо и са страхом Ти се клањамо. 

Молимо Те: дођи, посети нас и закрили омофором милости Своје 

од разних невоља. У Твојој Цркви стојимо и Твоју брзу помоћ 

чекамо. Ништа немогуће нема за Тебе. Ти си Бездан необјашњивог 

човекољубља Божјег и Ти нас сама благодаћу Духа сабра пред 

Својом чудотворном иконом „Бођанском“, јер хоћеш да нам јавиш 

многа Своја доброчинства. Помогни, подигни и помилуј нас. Боље 

да се угаси Сунце него да се ми лишимо Твога ходатајства. Моли 

Сина Свога да нам опрости све наше досадашње грехе и да нам 

помогне да Му више не грешимо, и да нам подари оно што је добро 

и корисно душама нашим. Нека је за све слава и хвала Господу Богу 

и Спасу нашем Исусу Христу, Његовом беспочетном Оцу и 

животворном и благом Духу Светом, Утешитељу, сада и увек и 

кроза све векове векова. Амин. 
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