СЛУЖБА И АКАТИСТ
ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ
У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ
ИКОНЕ ЗВАНЕ „КИКОСКА“
ИЗ МАНАСТИРА КОНЧУЛ.

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ
У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ
ЗВАНЕ „КИКОСКА“ ИЗ МАНАСТИРА КОНЧУЛ.*1*2
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
Певамо: Блажен је човек ... 1. антифон.
На Господе, завапих ... стихире, на 8, глас 6:
Христова данас торжествено ликује* све празникољупце
Црква
сазивајући* на благогласно славословље* због чудотворне иконе
„Кикоске“* Пресвете Богородице.* Као Мајка Речи Божје,* подај нам
реч богодостојну* да бисмо те чисто химнохвалили.
[Двапут.]

П

риђите сви христоименити људи* и похвалне венце
исплетимо* Пречистој Дјеви Марији,* јер свепразнични дан
божанственог спомена* иконе Њене „Кикоске“ дође,* преко које Она
излива* светозарну благодат* свима, који је поштују.* О, светковине
ове спасоносне!
[Двапут.]
есели се обитељи кончулска,* јер сама Богородица зажеле* да
нам преко образа Свог „Кикоског“* Своју бескрајносилну
доброту пројави.* Она је Град Бога Живога,* Кога радосно
запљускују* валови дарова Духа Светога,* од којих и нама изобилно
раздаје.
[Двапут.]

В

збор саставимо* и од неувењивих цветова песама*
Духовни
благодарност Дјеви принесимо* пред Њеним ликом
„Кикоским“,* који славом богодивних знамења заблиста,* а кроз
који Царица небеска* крунише светлом радошћу Своје милости*
све, који јој се с љубављу* пред њим поклањају.
[Двапут.]
* Службу и акатист Мајци Божјој у част Њене чудотворне иконе „Кикоске“ химнописао проф.
Вукосав Илић.
2* датуми празновања Кикоске иконе Пресв. Богородице су 12. новембар и 26. децембар, а у
манастиру Кончулу се до сада њена чудотворна копија празновала 8. септембра на Рођење
Пресв. Богородице (без посебне службе), посебан датум празновања тамо још није одређен.
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Слава ... и сада ... глас 4:
мору светском, Мајко Божја,* јавила си се као Шкољка,* Која је
од Муње Божанства* с неба зачела у утроби* и родила Бисер
драгоцени,* Христа Богочовека.* Он обасјава Својом нествореном
светлошћу* све, који Те због иконе Твоје* Кикоске Краснице*
благолепно величају.

У

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

аснија си од све творевине* видљиве и невидљиве,* јер једино
од Тебе Светворац* узе удео-првину наше природе.* Он нам и
даде златогрли образ Твој „Кикоски“* као дар уистину пречастан.*
Пред њим Те молимо:* Владичице света,* сажали се на нас, слуге
Твоје.
вецарујућа Дјево,* Ти одасвуд блисташ* најбожанственијим
сјајем душе и тела.* Лепоту добродетељи даруј и нама,* јер си
Ти Мајка суште Доброте* и Родитељка вечне Лепоте,* Христа Бога
нашега,* о Ти, Која си нас иконом Својом* „Кикоском“ орадостила.

С

Слава ... и сада ... глас 6:

Б

ог Логос као Светлост бестелесна,* Која од вечне Светлости*
предвечно биће има,* од Тебе се, Богоневесто, оваплоти* и као
Женик из брачне одаје произиђе.* Он као Пролеће радости* род
људски озари* и зиму смрти одагна.
На стиховње: стихире, глас 6:
мути се од жалости око ума мога,* али прибегох к Теби,
Изворе Радости* и Купино Божанског Огња, Христа.* Њиме
спали трње свих сагрешења мојих,* Свемилостива Дјево.

С

Стих: Чуј, кћери, и види, * и приклони ухо твоје.*3
* Пс. 44,11а.

3

иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Т

и си Мајка Онога,* Који благовешћу Својом* као сасуде
грнчарске* разбија мудровање незнабожаца.* Њега моли да
загреје срца наша* топлотом љубави Духа Светога,* Духа светости и
уразумљења.
Стих: Споменућу име Твоје * у сваком нараштају и нараштају.*4
троба Твоја, Првосвета Дјево,* јави се као божанствена и
светлоносна Палата* у Коју се усели и почину Цар векова,* као
што је пожелео.* Зато Те сви као Богородицу* православно
величамо.

У

Слава ... и сада ... глас 6:

Т

еби, Мајко Логоса живота, вапимо:* о, Пречиста Порфиро
Цара славе,* помози и нама,* који лик Твој „Кикоски“
целивамо,* да покајањем крштење обновимо,* јер је оно наша одећа
нетрулежности,* бања препорођења* и помазање свештено и
царско.
На благосиљању хлебова: Тропар Богородици, глас 1:
вемилостива Богородице Дјево,* Заштитнице рода српскога*
и Похвало обитељи кончулске,* од пречасне иконе Твоје
“Кикоске“* подају се обилно исцељења сваковрсна* свима који са
љубављу прилазе ка њој.* Тако и нашу немоћ посети, Блага,* и моли
Сина Твога, Христа Бога нашега* да спасе душе наше.
[Трипут.]

С

НА ЈУТРЕЊУ.
Тропар Богородици, глас 1:
вемилостива Богородице Дјево,* Заштитнице рода српскога*
и Похвало обитељи кончулске,* од пречасне иконе Твоје
“Кикоске“* подају се обилно исцељења сваковрсна* свима који са
љубављу прилазе ка њој.* Тако и нашу немоћ посети, Блага,* и моли
Сина Твога, Христа Бога нашега* да спасе душе наше.
[Трипут.]

С

* Пс. 44,18а.
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По првом стихословљу: седалан, глас 3:

Т

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.
Слава ... и сада ... исто.
По другом стихословљу: седалан, глас 6:

Т

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.
Слава ... и сада ... исто.
По полијелеју: Величаније:
еличамо Те, Свечасна Дјево, и поштујемо икону Твоју
„Кикоску“, преко које као многоцени и пречасни удео
добијамо благослов од Тебе, Богородице.

В

По полијелеју: седалан, глас 8:

Н

ебомисаони песмописци Цркве,* обгрљени зрацима
трисунчане Зоре,* о Теби певаше, Богородице,* као о Гори
Господњој,* Гори богатој, Гори украшеној,* Која надилази сваку
људску и анђелску величину,* јер се од Тебе телесно без руку одсече*
Камен Крајеугаони, Христос.
Слава ... и сада ... исто.
Степена, 1. антифон 4. гласа.
Прокимен, глас 4:
Споменућу име Твоје * у сваком нараштају и нараштају.*5
Стих: Лицу Tвоме помолиће се * сви богаташи земаљски.*6
Све што дише ...
* Пс. 44,18а.
* Пс. 44,13б.

5
6

иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Јеванђеље по Луки, зачало 4.
По 50. Псалму: јеванђељска стихира, глас 6:

П

окровом Твојим се Црква Божја* као светлозарним венцем
огрну.* Зато Ти велегласно узвикујемо:* Радуј се, Дворче у
Коме Бог Логос* обручи Себи човечију природу као невесту* и Својој
Божанској природи је присаједини* несливено, непроменљиво и
нераздељиво.
Канон Богородици са ирмосом, на 4, гл. 4.
Песма 1. Ирмос:
Прешавши воду као копно, и побегавши од египатског зла,*
Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!*
адуј се, Светониколска обитељи кончулска,* јер Ти имаш
неуспављиву пред Богом Заступницу,* Преблагословену Дјеву
Марију,* Која је свету Хлеб живота родила,* Христа Бога Логоса.

Р
К
Н

о да се не задиви чудима* од иконе Твоје „Кикоске“,* која више
од сунчане светлости* благодаћу Божјом блиста.* Њоме си
земљу српску дивно освештала* и многе покајању привела. Слава ...
ема онога ко је име Твоје* у невољи призвао,* а да га ниси брзо
услишила.* Ти си Храм изабрани и свенепорочни,* зато и
наша срца очисти* и учини их храмовима Божјим* да би те у
слободи духовној опевали.
И сада ...

И

кона Твоја, Богородице,* показа се као нова бања Витезда,*
која не једном годишње,* већ увек исцељује* душевне и
телесне немоћи свима,* који јој са вером и љубављу прилазе.
Катавасија: Празнична.
Песма 3. Ирмос:
Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти ме
утврди у љубави Твојој,* крају жеља, тврђаво верника,* једини
Човекољупче.
све земне и надземне твари,* Дјево Богомати,* Која си
Царице
Пучину родила,* јелејем Свога надумног милосрђа* увек дајеш
утеху вернима.* Зато сада ка Твојој притичемо тишини.
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Т

и си Извор нетрулежности,* Који нам је источио Воду,
Христа.* Њега, Богоблагодатна,* моли да нам покаже* воде
Своје божанске милости,* јер је Он једини Лекар и Помоћник
патника.
Слава ...

Ј
К

авила си се као духовни Алавастар,* јер си у утроби Својој
носила Богомладенца,* Миро непропадљиво,* с небеса
изливено на земљу.* И нас испуни миомиром врлина.
И сада ...
ао светлозарна звезда из Метохије* у манастир Кончул дође*
чудотворна икона Твоја, Дјево, „Кикоска“.* Због ње ми Те
славимо,* примајући духовно орошење.
Седалан, глас 4:
ако би нама био живљив овај живот* ако Тебе немамо заједно
са нама?* Моли надбожанственог Сина Свога,* да нас
благовољењем као оружјем венча* и да нас по мноштву милости
Своје* удостоји да уђемо у дом Његов,* Јерусалим небески* и мајку
проворођених.
Слава ... и сада ... исто.

К

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

Т

и, Која си некада рођењем Својим* Јоакима и Ану разрешила
срамоте бездетности,* а прародитеље од пропадљивости
смртне,* сада преко иконе Своје „Кикоске“* бесплодним
супружницима пород дарујеш.

П

алато Царева, Дјево, Свеблажена,* душу моју оскрнављену
разноврсним гресима* и срамним делима,* очисти и
начини радосним обитавалиштем* Једносуштне и Нераздељиве
Тројице.
Слава ...
Вишњега, Престоле огњени,* златни Ковчеже и Мати
Двери
Творца векова,* избави нас од свих беда да Ти кличемо:* Радуј
се, Благодатна, Господ је с Тобом* и преко Тебе с нама.

П

И сада ...

рисуством Своје иконе „Кикоске“* благоизволела си,
Богородице,* монахињама свете обитељи кончулске* бити
добра Старатељка за живот* и спасење њихово.

иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Песма 5. Ирмос:
Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом Твојом
узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.

Т

воја слава блиста божанским чудима,* јер си Ти предсказани
Свећњак седмосветли,* Који Огањ богопознања носи.* Зато те
као Матер непролазне Светлости* православно величамо.

Т

еби достојну част не умемо одати,* јер си Ти Скинија Бога
живога,* од све творевине чистија* и од Сила Анђелских
моћнија* и Твоје смо светло заступање заувек стекли.
Слава ...

Н

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.
И сада ...

Т

и једина имаш материнску смелост* пред Сведржитељем
Христом,* зато нас покриј омофором милости Твоје,* Дјево
Богородице,* и од искушења и туге нас избави* иконом Твојом
„Кикоском“.
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.

М

ајко Живота и Свецара Христа,* Ти као Царица с десна
предстојиш* Сину Своме и Богу нашем,* у одећи позлаћеној
огрнута* и божанском лепотом украшена.* Њега моли да се
избавимо од свакога зла.

Ч

уварка си нашега места,* Богомати Чиста.* Примила си дар од
Бога* да исцељујеш болести чеда Твојих,* зато не презри ни нас,*
јер знаш шта желимо:* здравље телесно и спасење душама.
Слава ...

И

меном Твојим се демони прогоне,* Пресвета Госпођо.* Немој
ни сада ускратити Твоју заштиту нама,* јер Ти усрдно
вапимо:* милостиво нас посети, Владичице света* и закрили од свих
невоља.
И сада ...
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лично блудном сину* потроших богатство душе своје,* али се
смирено молим пред иконом Твојом:* помози ми да донесем
род достојан покајања* и благодаћу се обогатим.

С

Кондак глас 8:
адује се земља српска светосавска* због иконе Твоје,
Богородице Дјево,* коју Свети Анђели невидљиво окружују* и
која свет мноштвом чудеса озарује.* Син Твој је рекао да ће све
молбе Твоје* на добро да испуни.* Зато Ти припадамо* молећи Те:
Свечиста,* помози нам „Кикоском“ Твојом иконом.
Икос:

Р

Т

ебе, Мајко Божја, песмославећи због чудотворне иконе Твоје
„Кикоске“, ми, недостојне слуге Твоје, захваљујемо на Твојим
великим доброчинствима, нама дарованим; хвалимо, благосиљамо,
певамо, величамо, и благодаримо на Твојој благости, кличући Ти
овако: Радуј се, нерукотворена Цркво Цара славе! Радуј се, некопани
Изворе Воде опроштаја! Радуј се, незаливени Винограде Грозда
бесмртног пића! Радуј се, доброплодна Маслино Очевога Уља! Радуј
се, духовни Едеме од некадашњега светији! Радуј се, Ризницо
Богопријемна! Радуј се, свечудесна Царице умне светлости! Радуј се,
Реко пуна миомира Духа Светога!
Синаксар:

О

О икони Пресвете Богородице Кикоске.

ва чудотворна икона Пресвете Богородице звана „Кикоска“ се
налази у манастиру Кончулу код Рашке и представља препис,
такође чудотворне иконе Богородице из манастира Кикос на
Кипру, коју је насликао Свети апостол и јеванђелиста Лука у I
веку. По узору на кипарску икону у 18. веку је насликана ова
икона Мајке Божије, која се по кипарској и назива „Кикоска“ или
„Кикотуса“. Разлика између ове две иконе је у томе што на препису
Христос држи отворен свитак, а у угловима су приказани ликови
светих апостола: Јована, Матеје, Марка и Луке. 7 Икона се раније
налазила у женском манастиру Свете Тројице у Мушутишту, на
Косову и Метохији, који је запаљен 15. јуна 1999. године. Две недеље
после паљења ове светиње монахиње су дошле у манастир и у цркви
* Извор: „Цркве и манастири на Косову и Метохији“, Небојша Ђокић и Бранко Надовеза.
Издавач Историјски архив Крушевац, Српски научни центар Београд, 2019. г.
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пронашле од ватре нетакнуту ову икону Мајке Божје. Икона је
пренета најпре у манастир Грачаницу, а од 2000-те године се налази
у манастиру Кончулу. Преко ове чудотворне иконе Мајка Божје брзо
помаже свима, који Јој се у бедама и невољама са вером и љубављу
моле. Мноштво болесника је добило исцељење, а небројени
бездетни супружници су обрадовани породом. Господе Исусе
Христе, Сине Божји, молитвама Пресвете Богородице, Мајке Твоје,
спаси и помилуј нас. Амин.
Песма 7. Ирмос:
Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,* вером
тројичном угасише пламен пећни, појући:* благословен си Боже
отаца наших.

Б

ог Логос не остављајући наручје Очево,* наше сиромаштво је
посетио * и све наше осим греха на Себи понео.* Он се иако
Несместив* у утробу Твоју сместио* да би нама вечни живот
даровао.

Т

и си Чудо целога света* и Дом Мудрости Божје.* Тебе
једину Творац света* изабра за Матер Себи.* Ти можеш све
што хоћеш,* зато Те молимо:* не лиши ни нас Своје материнске
бриге.
Слава ...

П

остала си Виша од небеса* и Светија од свих светих,* јер Тебе
као Цркву Господњу* духовни Соломон, Христос,* начини и у
Њу се настани.* Теби псаламски кличемо:* Радуј се, Дјево, Похвало
хришћана.
И сада ...
ао што некад икона Твоја „Кикоска“* оста у огњу нетакнута*
тако и нас сада, Богородице Чиста,* сачувај од пламена
страсти* и неповређене од напада непријатеља* видљивих и
невидљивих.

К

Песма 8. Ирмос:
Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и преузносите
у све векове.
Венче Божје славе* и Светињо над светињама,* Тебе све
О,бестелесне
Силе неућутно хвале.* У Теби стекосмо Наду и
Утврђење.* Ти сваку сузу људску ублажујеш.* Под сенку Твога
прибегавамо крова.
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Б

лагослови народ наш многострадални,* Пресвета Владарко,*
јер си Ти Хранитељка гладних,* Утешење путника, Жезло
старих,* тихо Пристаниште узнемирених * и Радост свих
жалосних.
Слава ...
олеснице Логоса, небески Стане,* неисрпно Море дарова,*
Свенеприкосновена Дјево,* немамо другог Прибежишта
осим Тебе.* Нека и облаци кропе весеље* због великих чуда
Твојих.
И сада ...

К

ахватимо сви душама лека,* јер икона „Кикоска“ Богородице*
као јутро духовно* разгони мрак наших невоља.* Тебе као
Бездан милосрђа* у молитвама призивамо:* помислима добрим
срца наша просвети.

З

Песма 9. Ирмос:
Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као истинску,*
величајући те са бестелесним Хоровима.
веуважена Богомати,* Тобом Невидљиви поста видљив.* Ти си
Лепота, Која оба света украшава,* свештена Ризница славе
Божје* и Почетак, Извор и Корен неисказаних добара.

С

Н
Г
К

осиљко Онога, Који све речју Својом носи,* Печате пророка,
царски Венче Апостола,* Цвете неувенљиви, Који нам небеску
Радост исцвета,* помогни, подигни и помилуј нас.
Слава ...
нездо Орла небеског,* Мосте ка Творцу,* преко Тебе познасмо
Сина Божјег* и удостојисмо се Светог Тела и Крви Његове.*
Њега добропроменљивог према нама учини.
И сада ...
ончулска обитељ је светло украшена данас,* и ликује радосно,*
јер је примила икону Твоју „Кикоску“,* која нас лучама
милости облистава.* Пред њом Ти усрдно вапимо: спаси нас.
Светилан:
намо Те, Препрослављена Дјево,* као небески Облак* и Двери
Светлости*, јер из Тебе Христос, Сјај Очев* и Обличје бића и
вечности Његове,* као Сунце правде изасија* и дубоку таму безбожја
прогна* просвећујући све који седе* у тами незнања и сенци смрти.

З

Слава ... и сада ... исто.

иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Хвалитне стихире, глас 8:
д чудоточне иконе Твоје „Кикоске“* као од извора увектекућег*
црпимо дарове исцељења сваковрсних* попут жене
крвоточиве,* која се исцели од своје болести* дотакавши се само
одеће Христове.

О

Н

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 ... и сада ... глас 7:
Ти си, Увекдјево,* затворена Врата ка истоку* кроз Која уђе и
изиђе Син Божји,* кроз Кога приступ имамо* Оцу
Светлости.* Њега моли да спасе душе оних,* који се лику Твом
„Кикоском“* клањају кличући:* Кончулска Краснице,* слава Теби!*

О,

Велико славословље.

НА ЛИТУРГИЈИ.
Блажена: 3. и 6. песма канона,
и остало из Службе Пресв. Богородици.

Додатак:
Тропарь, глас 1:
Притецем, л дие, со дерзновением к Милостиве Царице
Богородице , и умиленно воззовем к Не : низпосли, Влад чице,
милости Тво богат , сохран
во здравии и благоденствии
грешн
раб
Тво . Бол
исцели, скорб
утеши и
бедству
м помози. И сподоби нас, Премилостива , благочестно
житие сие земное скончати, христианску непост дну кончину
получити и Небесное Царствие унаследовати. Град наш избави от
вс каго
злаго
обсто ни ,
огражда
Твоим
милостив м
заступлением. Мирови мир дару // и спасение душам наш м
испроси.
Тропарь, глас 1:*8
Милу
а Дево, обители Киккски похвало, иже на руку
Твое
ко младенец, Иисуса умоли, о поклан
ихс св тому и
всечестному образу зрака Твоего, пода
а
прегрешени
оставление и прошени исполнение, ко да почитаем во веки,
Мати, величи Тво , славу принос е Богу,// толико Тебе
возв сившему.
Кондак, глас 8:
Источник милости, Елеусо, Т веду е, ко рождшу Бога
Милостиваго,
образ Тво
св т
лоб заем,
егоже Лука
духоносн
изобрази и имже остров Кипр богатеет,
ко
сокрови ем, тому зову е:// Раду с , Мати Кикотиссо.

* Тропар и кондак из грчког Часослова у переводу Наталије Бахареве.
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АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ
У СЛАВУ И ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ
ЗВАНЕ „КИКОСКА“ ИЗ МАНАСТИРА КОНЧУЛ.

Т

КОНДАК 1.

еби, Богообрадована, Царице све твари, похвалне химне
узносимо пред чудотворном иконом Твојом „Кикоском“,
којом си благоизволела да походиш светониколајевску
обитељ кончулску, а Ти, о Богомати, Која си Бездан
необјашњивог човекољубља Божјег, од свакога зла избави нас који
Ти кличемо:
Радуј се, Богородице Маријо, Која
„Кикоском“српску земљу дивно освештала!

А

си

иконом

Својом

ИКОС 1.

рханђео, Који стоји пред Богом беше послан Теби у град
Назарет, Пресвета Дјево, светлу благовест јављајући да ће
на Тебе као Роса доброте на руно сићи Реч Очева, Христос
Бог наш, и као Сунце славе из Тебе неизрециво
заблистати, сав свет просвећујући. Због тога прими од нас овакво у
песмама величање:
Радуј се, новога Адама словесни Рају!
Радуј се, Божје Премудрости Доме!
Радуј се, Божанскога Жара Кадионице!
Радуј се, тајанственога Дана Зоро!
Радуј се, неприступне Светлости Светиљко!
Радуј се, несместивога Бога Сместилиште!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!
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КОНДАК 2.

кона Твоја „Кикоска“ из Мушутишта, освећена небеским
благословом, промислом Твојим дође у манастир Кончул
као дар с више. Лику Твом се и природа тајанствено
радује. Пред њим Те молимо, Дјево: обнови благодат Твоју
у нама који Бога славословимо: Алилуја!

Х

ИКОС 2.

одите сви земнородни и принесимо Мајци Речи
благодарну и љубвеобилну реч, јер из Ње као из Младице
из корена Јесејева произађе Цвет Богоипостасни, Христос,
Који све испуни миомиром неизрецивих дарова Својих.
Зато је Она часнија и узвишенија од све творевине и Њу свако
разуман химнохвали овако:
Радуј се, светлозарна Посудо, Која Манну с неба прими!
Радуј се, духовни Алавастре Мира, Које се с неба изли на земљу!
Радуј се, божанствени Винограде, Који најлепши Грозд одгаји!
Радуј се, закључана Двери кроз Која Вишњи једини прође!
Радуј се, неорана Браздо из Које Клас божански произрасте!
Радуј се, затворени Врту у Коме Дрво живота изниче!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

С

КОНДАК 3.

вемилостива Дјево, икона Твој „Кикоска“ доби од Бога
силу и моћ да чини чудеса и поста лечитељка и извор
исцељења свима који јој у болестима прибегавају и ишту
помоћ од Тебе. Зато ослободи свих непријатељских
напада и моћно заштити све који певају: Алилуја!

В

ИКОС 3.

ладарко Анђела и Дародавко свега рода људског, Ти си
наша Мати спасења, Почетак неисказаних добара, Украс
сваке твари и светлозарни Светионик душа наших. Усред
буре овога света ка Твојој царској притичемо тишини
молећи Те: умири живот наш и сачувај га у чистоти, подигни снагу
нашу и спаси нас да би Ти у слободи духовној појали:

чудотворне иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Радуј се, још Нојевом лађом прасликована!
Радуј се, Лествице, Коју праотац Јаков сања!
Радуј се, Купино несагорива, Коју Мојсије на Синају виде!
Радуј се, Ти, Коју Ковчег Закона предизображаваше!
Радуј се, процветало Жезло Ароново!
Радуј се, Руно Гедеоново, на Које Христос као Роса небеска сиђе!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

Н

КОНДАК 4.

Т

ИКОС 4.

еобично беше монахињама светотројичне обитељи у
Мушутишту видети икону Твоју „Кикоску“, Богородице,
како остаде нетакнута у пожару. Као што си тада образ
Свој сачувала од огња, тако и сада образ Божји у свакоме
од нас сачувај неповређеним од пламена страсти да би клицали
Богу: Алилуја!

ебе осени Ипостасна Мудрост и Сила Бога Вишњега, Син
Божји, Оцу једносуштни, и од Твоје чедне и најчистије
крви Себи састави тело. Зато Ти, Дјево, постаде Палата
Цара векова, јер у утробу Своју смести Несместивога Бога
и понесе Онога, Који све носи. Са Њим си нам родила Вечну Љубав,
Вечну Истину и Вечни Живот. Зато Ти узвикујемо:
Радуј се, Ти, Која као Љиљан зрацима девства блисташ!
Радуј се, Ти, Која као херувимски Престо Једног од Свете Тројице
поне!
Радуј се, Ти, Која као Облак свету изли Кишу нетрулежности,
Христа!
Радуј се, Ти, Која као ново Небо звездима чуда сијаш!
Радуј се, Ти, Која као Нектар све наше горчине услађујеш!
Радуј се, Ти, Која нам се као тихо Пристаниште у невољама
јављаш!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

~ 16 ~

К
Т

Акатист Пресв. Богородици у славу и част Њене

КОНДАК 5.

о може опевати богатство добротворства Твога,
Богородице Дјево, јер Ти преко иконе Твоје „Кикоске“
бесплодним супружницима дарујеш благодат рађања
деце, коју дајеш и умножаваш на радост људску, а славу
Сина Твога коме кличемо: Алилуја!

ИКОС 5.

и си, Богородице, постала новоизрасли Рај од првога
божанскији, јер у Теби борављаше Христос, други Адам
и Господ са Неба. Он, Који је Сјај славе Божје, Печат бића
Очевог и Који је као Бог недоступан Тобом поста свима
доступан човек да би нама даровао живот вечни и велику милост.
Зато слушаш од нас ово:
Радуј се, златни Кивоте, Који прими Законодавца!
Радуј се, царски Граде у Коме Господ заволе да живи!
Радуј се, света Земљо, Која роди Клас, Хранитеља свих!
Радуј се, светлоплодовито Дрво од Кога се хране верни!
Радуј се, живи Изворе, Који нам Сина Божјег као Воду изли!
Радуј се, златна Голубице, Која нам као Стручак маслине Христа
донесе!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

Т
С

КОНДАК 6.

ебе знамо као Пуноћу сваке лепоте и доброте и
Обитавалиште свих дарова Божјих. Ти нам кроз Твоју
икону „Кикоску“, Чиста, исијаваш најбожанственију
благодат Светога Духа због чега јој се сви верни клањају, а
Бога прослављају песмом: Алилуја!

ИКОС 6.

ве што су од искони поседовали и анђели и
најплеменитији људи Ти си, Дјево, имала у свеукупности,
јер је Бог у Теби сјединио све видљиве и невидљиве лепоте
и показао Те као Ону Која оба света украшава. Ти си Узрок
и оних добара људима који пре Тебе беху, Посредница садашњих и
Заступница будућих. Не лиши Твога материнског благослова ни нас
који говоримо ово:

чудотворне иконе зване „Кикоска“ из манастира Кончул.
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Радуј се, јер си као огњенообразна Кочија Бога носила!
Радуј се, јер си Цару свих пурпуровидну одежду оденула!
Радуј се, јер си као незалазна Звезда велико Сунце у свет увела!
Радуј се, јер си као Кљешта Божанску Жеравицу узела!
Радуј се, јер се у Теби као у Књизи Реч Божја написа!
Радуј се, јер си нам Ти са Господом Знамење измирења!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

К

КОНДАК 7.

ончулска обитељ је светло украшена данас, јер у њој засија
свечасна икона Твоја, Богомати, лучама милости земљу
српску просвећујући и мрак греховни одгонећи. Нико ко
пред њом Теби притиче посрамљен не одлази, већ прима
дар за корисно мољење и Богу кличе: Алилуја!

У

ИКОС 7.

златну одежду девствености и чистоте си одевена и свим
врлинама благоукрашена. Теби све псалмопоје и слави Те.
Похвале у част Теби освештавају људски језик и душу. И
једна помисао на Тебе просвећује наше умове и чисти наша
срца. Зато прими ову благорадосну реч од нас који увек призивамо
бездан милости Твоје:
Радуј се, Богосместива, јер Жилиште Сведржитеља поста!
Радуј се, Боголепа, Која у нама лепоту лика Божјег обнављаш!
Радуј се, Богоблажена Путеводитељко наша ка Горњем Сиону!
Радуј се, Богомдана, Која лукаве духове прогониш!
Радуј се, Богомудра, Која разум верних озарујеш!
Радуј се, Богорадована, Ти си наша Сила и Певање!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

Т

КОНДАК 8.

ешко оном ко без Тебе хоће да се супротстави
непријатељима видљивим и невидљивим, али Ти верним
слугама Твојим не допушташ да се сами од њих бране. Зато
од иконе Твоје „Кикоске“ свагда истачеш чудесну росу
заштите и наде свима безнадежнима, а ми Сину Твоме певамо: Алилуја!
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К

Акатист Пресв. Богородици у славу и част Њене

ИКОС 8.

ао што чезне јелен за изворима вода тако и ми жеднимо за
спасењем Твојим и утехом у невољама. Као што некада Син
Твој у Кани Галилејској воду у вино претвори, тако Он и
сада заступништвом Твојим све воде недаћа, туга и болести
наших претвара у вино радости и здравља. Ти свима који од Тебе
помоћ очекују говориш: „Ја сам са вама и нико не може против вас.
Избавићу вас, јер се на Мене поуздасте. Покрићу вас, јер познасте
благост Моју.“ Теби цвеће благодарности приносимо:
Радуј се, нескверна Ризницо чистоте!
Радуј се, истинито Огледало девства!
Радуј се, непорочно Жилиште Духа Светога!
Радуј се, непомично Утврђење вере!
Радуј се, свештени Украсе архијереја!
Радуј се, неућутна Похвало анђела и људи!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

И

КОНДАК 9.

мајући, Дјево, савршену чистоту Ти брзо услишаваш
молитве које Ти узносимо пред иконом Твојом
„Кикоском“, а којима се проси од Тебе исправка нашег
живота и очишћење од греха. Зато нам помози да у свему
угодимо Богу, Коме кличемо: Алилуја!

П

ИКОС 9.

редвечна тајна беше да ћеш Ти родити Богочовека, Који
обнавља сву твар и узводи је ка првобитној красоти. Тако
си постала пречисти Храм оваплоћеног Бога и духовно
Огледало Одсјаја Очевог, Христа. Он, Који је од Оца
безлетно и надвремено засијао, родивши се од Тебе у времену
васкрсао је пали људски лик нарушен страстима. Зато Ти као
љиљане из духовних вртова приносимо ове песме:
Радуј се, изабрана Славо човечанства!
Радуј се, божанствени Мосте ка небесима!
Радуј се, свечудесни Бездане доброте!
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Радуј се, звездана Тишино свих опхрваних!
Радуј се, безобално Море милосрђа!
Радуј се, неисцрпно Врело благослова!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

В

КОНДАК 10.

К

ИКОС 10.

идимо Те, Богородице, као Свећу Која нас обасјава
радосном светлошћу у овој долини плача. Духовним
огњем Својих молитава Ти водиш, тешиш и приводиш
Сину Твоме као незалазној Светлости све који поштују
икону Твоју „Кикоску“ и који Богу кличу: Алилуја!

роз Тебе је истинска радост први пут ушла у овај тужни
свет. Ти пред Богом можеш онолико колико и хоћеш. Ти
владаш над свим створеним горе и доле. Све стихије се
Теби повинују. И небо и земља и ваздух и море слушају
Тебе, а сви противнички дуси, страхом обузети дрхте и од самог
имена Твога. Теби кличемо:
Радуј се, крепка наша Котво усред бура невоља!
Радуј се, сеновита Горо, Која нас од жеге греха заклањаш!
Радуј се, неисрпна Водо од Које се благодаћу испуњавамо!
Радуј се, бесплатни Леку у свим нашим болестима!
Радуј се, богомдани Кључу, Који нам Царство Божје отвараш!
Радуј се, сигурна Лађо оних који хоће да се спасу!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

Л

КОНДАК 11.

акше је са страхом и љубављу ћутати него химне Ти плести,
јер како да Те назовемо не знамо? Дјевом, али ту је Твој
наднебески Син. Мајком, али печатом девства у вечности
блисташ. Удатом, али Те нико није познао. Зато како нам је
заповеђено кличемо Теби: Радуј се, Благодатна, а Богу: Алилуја!
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К

Акатист Пресв. Богородици у славу и част Њене

ИКОС 11.

ао што рече Свети Никодим Светогорац: „Целокупан
спознатљиви и чулни свет настао је ради тога испуњења, то
јест за Госпођу Богородицу и опет Госпођа Богородица
рођена је за Господа нашег Исуса Христа.“ Зато се нико не
може приближити Богу уколико истински не буде просвећен
Тобом. Дођи к нама, Дјево, благодатном силом Својом као
оживотворујуће сунце биљкама и умекшај окорелост срдаца оних
који Ти певају хвалебно:
Радуј се, Печате пророка и Венче светитеља!
Радуј се, непобедиви Саборче подвижника!
Радуј се, Наставнице молитвеног тиховања!
Радуј се, Сведоче древне љубави Божје!
Радуј се, Трпезо анђелског наслађивања!
Радуј се, Тле вечног цветања!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

К

КОНДАК 12.

ако да прославимо Тебе, Ризницу славе? Ти ни у векове
нећеш престати да будеш Доброчинитељка не само
људима, већ и Анђелима. Ти си Управитељка свих дарова
Божјих и Теби се све предаде у руке. Зато подари та
богатства и нама и учини нас спремнима да их прихватимо да бисмо
Богу клицали: Алилуја!

В

ИКОС 12.

оља је Твоја, Богородице, да се сви православни хришћани
обраћају Теби у невољи, јер Ти никога нећеш оставити.
Свима који са побожношћу Теби прибегавају Ти си
Заштита, и све њихове молитве ће испунити Син Твој и
Бог због Твога посредовања пред Њим. Ми икону Твоју „Кикоску“
зовемо још и Кончулска Брзопомоћница, јер Ти онима који притичу
к њој указујеш милост и брзо испуњење молби, због чега Ти
кличемо:
Радуј се, кончулске обитељи тиха Радости!
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Радуј се, свима монахињама тајна Игуманијо!
Радуј се, благочестивих породица Покрове!
Радуј се, јер младе учиш целомудрености!
Радуј се, војника у биткама Стено необорива!
Радуј се, све српске земље су врт Твој!
Радуј се, Богородице Маријо, Која си иконом Својом „Кикоском“
српску земљу дивно освештала!

О,

КОНДАК 13.

Свеопевана, Дјево Богородице, Теби је чистота живота
угоднија од сваке хвале, зато моли Бога за нас да нам
опрости све наше досадашње грехе, да нам помогне да
Му више не грешимо, да љубављу к Њему све више
горимо и да Му спасени Тобом у вечности кличемо: Алилуја!
(Овај кондак се чита три пута, па онда икос 1, па кондак 1.)

МОЛИТВА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ

О,

ПРЕД ЊЕНОМ ЧУДОТВОРНОМ ИКОНОМ „КИКОСКОМ“.

Пресвета, Преблагословена, Увекдјево Богородице, Ти
си сама благоизволела да преко чудотворне иконе Твоје
„Кикоске“ будеш Заштитница и Покровитељка
кончулске обитељи. Услиши нас који те пред њом
молимо, и покажи милосрђе Своје на људима Твојим. Моли Сина
Свога Христа Бога нашега да нас помилује и избави од свакога зла.
Свету обитељ ову, и сваку обитељ, сваки град и место, и све људе,
који побожно призивају Име Твоје сачувај од сваке напасти,
погибије, глади, земљотреса, поплаве, пожара, покоља, најезде
туђинаца и међусобног рата, од сваке болести и невоље. Опомени се
слугу Својих и сажали се на нас, немоћна чеда Твоја. Расејане сабери,
заблуделе на прави пут изведи, отпале од благочестиве отачке вере
поврати, старе подржи, младе целомудрености научи, децу
васпитај, бракове сачувај, и прослави све који Тебе славе. С љубављу
целивамо Твој пречисти лик очекујући да помоћу Твојих
богопријатних молитава достигнемо вечни живот, где ћемо у сабору
са свима Светима славити Свету и Животворну Тројицу, Оца и Сина
и Светога Духа, у све векове векова. Амин.
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