
Молбени канон Пресветој Богородици  

пред Њеном чудотворном иконом  

„Чајничком Красницом“ 

 

 
 

Тропар икони, глас 4: 

Чудоточна икона Твоја „Чајничка Красница“ 

славом богодивних знамења заблиста. 

Као што си некад Заштитница дома Немањића била 

тако и наша данас буди Брзопомоћница 

и к древној лепоти Божјег образа 

поврати све који Те поштују. 

Канон, глас 4. 

Песма 1. 

Ирмос:  Отворићу уста моја и напуниће се Духа и реч упутићу Царици 

Матери: празноваћу весело и певаћу с радошћу Њена чудеса. 

 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

 

Као светлозарним венцем Црква Божја* се огрну покровом Твојим.* Зато 

Те на пучини скорби стекосмо, Дјево,* као небодану Луку спасења.* Ка 

Твојој царственој притичемо тишини,* јер Син Твој надумни мир дарује* 

свима који Те поштују.*  

 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Христос, ипостасна Светлост,* превечни Син Божји,* Сјајност славе Оца 

Првосветлоснога* и Обличје бића и вечности Његове,* из Тебе надизречно 

нам заблиста* као Пролеће радости* и одагна зиму смрти и неверја.*  
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Преко Тебе, Богомајко, нам Свештедри Господ* благосиља венац године 

благости Своје* и Твоју чудотворну икону* „Чајничку Красницу“ нам 

дарова* као бездани Кладенац милости Своје,* Који непрестано поји 

крстоносни род наш.* Чуда од ње лебде изнад силе слова.*  

И сада и увек и у све векове. Амин.  

Ти си, Дјево, богоздани Дом Премудрости Божје.* Зато од добрих мисли* 

саздај и срце моје* да опет буде храм Христов.* Као сеновита Гора 

заклони* од жеге греховне душу моју* и учини ме житељем Царства 

небеског,* древне људске отаџбине,* вишње митрополије.*  

Песма 3. 

Ирмос: Певаче славе Твоје, Богородице, живи благословени Изворе, 

сакупљене у скупу духовном духовно оснажи и у Својој божанској 

слави венаца славе удостој. 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Знамо Те, Дјево, као запечаћену Књигу* у Којој се пером Духа Светога* 

исписа Реч Божја.* Зато умоли Њега, Сина Свога* и Спаситеља нашега* да 

нам ујасни језик речју назидатељном* и да нам дарује да ономе што 

говоримо* томе и следујемо.* 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Докле ћу кајање још обећавати* док навике своје не остављам страсне?* 

Сластољубљем умну погубих красоту,* али Ти ми помози, 

Брзопослушнице,* да за своје преступе* бисерно ридање посејем.* Уље 

добрих дела долиј мом животу,* а помишљења моја* открмани к тихом 

пристаништу Твоје чистоте.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

О, Свеблагословена Госпођо, Богородице* од руменила Твоје девствене 

крви* сатка се скерлетна Одежда Христу,* Цару свих лепота и Женику 

Цркве.* И нас не лиши свадбеног руха врлина* без којих нико не може 

ући* у надземаљску ложницу бесмртности.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 
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Тебе, Увекдјево, Светлопријемнице,* давно боговидац Мојсије* провиде 

као седмосветли Свећњак,* Који Огњем богопознања облистава* оне у 

тами незнања.* Учини и нас достојанственицима* Његовог душезарног 

сјаја* и наследницима вечнујуће славе* у сабору са свима Светима.* 

Господе, помилуј. (три пута) 

Седален, глас 5: 

Воду као копно некад прешавши* Израиљ неуквашен беше.* Тада се 

написа Твој образ* неискусобрачна Невесто.* Као што Црвено море по 

проласку оста непроходно* тако и кључеви Твог девства* по рођењу 

Емануиловом* осташе неполомљени.* 

 Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

 

Старозаветне ствари беху почаствоване* Твојим прасликама* и сва 

пророштва починуше на Теби* када си Ти родила Христа,* 

Храмостројитеља нашег спасења.* Не лиши нас пред Њим Свога 

ходатајства* и к древној лепоти Божјег образа* и нас, Дјево, поврати.* 

 

Песма 4. 

 

Ирмос: Који седи у слави на престолу Божанства, Свебожанствени 

Исус, на облаку доће лаком у свој моћи Својој, и Он спасе оне што 

кличу: Слава, Христе, моћи Твојој! 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Теби, Мајци Речи и свесветској Радости,* најприличније је принети* реч 

благорадосну,* јер слично се сличном весели.* Нека зато Син Твој, Дјево,* 

као Свеуметнички Логос Очев* и нас ологоси* и умове наше испуни* 

бљеском Своје надлепотне славе* да бисмо Те химнохвалили.* 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Нерукотворени си Храм Божји,* Који духовни Соломон, Христос,* начини 

и у Њега се настани.* Унапред си Му верена Духом Светим,* Којим и беху 

исписани божански знаци* Твог уневешћења Богу,* а ја оскрнавих храм 

свога тела,* зато ми као заруке спасења* измоли благодат покајања.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 
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О, Младице из корена Јесејева,* из Тебе произрасте Цвет богоипостасни,* 

Син Божји.* Зато се чак и Твој лик чајнички, Дјево, јави чудоточан* и нас 

препојасава вишњом силом* и чини да свештени кринови врлина* у 

вртовима срдаца наших ничу.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Као снежнобели Крин* Тебе, Дјево, нађе Господ* усред јудејскога трња.* 

Владалачким зрацима* Своје свенеприкосновене чедности* и моју душу* 

нечистом гордошћу затрњену* молим Те брзо просветли* и миомиром 

христоподобне кротости испуни.* 

Песма 5. 

Ирмос: Све се задиви божанственој слави Твојој: јер Ти си, најчистија 

дјево, у крилу имала Бога над свима, и родила Вечног Cинa: свима 

што славе Тебе мир дарује. 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Цар вечности, Христос, нас је сацрквио* с хоровима Анђела и светих* да 

заблагодаримо Теби,* Која не потребујеш хвалу од нас* него ми славу од 

Тебе,* јер Ти једина поста* огњенолика Кочија Њему,* Који пали људски 

образ васкрсе* и узвиси нас до врхограда врлина,* а то јесте љубав.* 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Ти си као светлоплодовито Дрво,* крај извора вода Духа засађено,* Које 

достиже врх Божјих тајни* и у предодређено време* безболно роди 

Непостижимог,* Сина Божјег Јединородног.* Све, који лутају кроз њиве 

глади* насити Њиме,* јер ко од Њега једе не умире.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Анђели као Одсјаји прве, тројичне,* нераздељиве и свевечноизворне 

Светлости* невидљиво окружују* Твој свеумилни и златогрли милолик.* 

Оне, који се моле пред њим* Ти предобручујеш радошћу спасења* и учиш 

да високотворним делима* узвеличају Христа,* Који се нас ради неунизно 

унизи.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 
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О, богопроходна Двери Светлости,* кроз Коју Онај, Који је оностран свим 

бићима* уђе телесно у васељену,* отвори и нама двери милосрђа Свога,* 

јер нико ко је Теби притекао* није посрамљен од Тебе отишао, 

Свецарице,* већ све обгрљујеш зрацима трисунчане Зоре.*  

Песма 6. 

Ирмос: Божанствени овај и свечасни, празнујући празник Богоматере, 

ви богомудри, ходите, хвалу Јој певајмо и од Ње рођенога Бога 

славимо. 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Од Тебе рођени Богочовек,* једне ипостаси и две природе,* као 

Надвремени се увременио* и као Неописиви телом описао* да би нас 

Својим савечницима учинио.* Зато ни анђелски надсветски ум* не може 

достојно похвалити Тебе.* Мисао нам вансебује.* Побеђени смо 

чудесима.* 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Христос, Који уседе на небо над небом* на истоку Своје надвеличанствене 

славе* рођењем од Тебе бива прослављен* на западу наше убогости.* Од 

Тебе Творац узе удео* -првину наше природе* и као Посланик Великог 

Савета Свете Тројице* дође и растрже одећу* наше некадашње 

смртности.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

У огњу мистичнога зрења* пророк Исаија предвиде Тебе* као Клешта, 

Која Жар Божанства поне.* Њега, Сина Свога, замоли* да се и наших 

усана дотакне,* да би очистивши се,* раскриљена Теби, Дјево,* долично 

химнодарје узашиљала* у бескрајне векове векова.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

О, сведивно бедро Јоакимово* из кога произиђе Дјева као живо Небо* из 

Кога засија Сунце правде,* Христос Бог наш.* О, свеблажена утробо 

Анина,* Ти си нам као гумно принела* Руковет животворне Пшенице,* 

ову Богодевојчицу,* Чија је слава надсерафимска.* 

Господе, помилуј. (три пута) 
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Слава Оцу и Сину и Светоме Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. 

Кондак, глас 3: 

 

Нечујно као Роса доброте* Христос сиђе на Тебе, Чиста,* као на Руно 

одуховљено,* Које Геодеон унапред виде.* Моли Првенца Свога да из 

облака* Светога и Новотворећега Духа* ороси мисли моје сујетом усахле,* 

јер зло моје је остарило са мном.*     

Икос: 

Нека нас молитвама Твојим* просвети, Господ Светлодавац,* Својом 

божанском и стваралачком лепотом,* Коју је као муњу сакривену под 

природом тела* објавио некад на Тавору,* показавши Прволик лучама 

облистан.* 

Песма 7. 

Ирмос: Не послужише твари благочестиви место Створитељу, но 

претњу огњем презревши храбро, радоваху се певаху: 

Препрослављени Господе и Боже отаца, благословен си! 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Царице светлости, Ти си Свелепота,* Која оба света украшава,* јер је у 

Теби Светворац сјединио* оно чиме је појединачно обдарио* све од 

искони.* Зато у Теби као у духовном Едему* од некадашњега 

божанскијем,* нови Адам, Христос, борављаше.* Благословен је Он, Бог 

отаца наших.* 

Пресвета Богородице, спаси нас! 

Ти си, Дјево, истинита Лоза,* Која роди Богочовека* као најкраснији 

Грозд, јединог Необрађеног.* Он точи свеосвећујуће вино,* које пијанство 

лажи уклања,* а трезвеношћу нас опија.* Зато му кличемо:* Благословен 

си, Боже отаца наших.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Онога, Који пре звезде Данице* несливено из утробе Оца светова засја,* 

Ти си као Шкољка од Муње Божанства* с неба зачела у утроби и родила* 

као драгоцени Бисер,* неиздрживог и незалазног благољепија.* Он је 

Пуноћа нашег украса.* Благословен је Христос, Бог отаца наших.*   
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И сада и увек и у векове векова. Амин. 

О, свештена Ризницо Божје славе,* пронађи и нас* као драхме у којима 

тајанствено блиста* царски лик Сина Твога* и спаси нас од прашине 

ругобних страсти* да бисмо целомудреним разумом Њему вапили:* 

Благословен си, Боже отаца наших!* 

Песма 8. 

Ирмос: Хвалимо, благосиљајмо, клањамо се Господу, славећи Га и 

преузносећи у све векове. Младиће благочестиве у пећи Изданак 

Богородичин спасaо је: тада се показа лик Његов, а сад на делу Он 

земљу целу подиже да пева Теби, Господа славите дела, и преузносите 

у све векове. 

Пресвета Богородице, спаси нас. 

О, Свеопевана, Дјево славосветла,* радостотворна Исцелитељко наша,* 

гле, икона Твоја „Чајничка Красница“* поста нова Силоамска бања,* Која 

умне очи срца отвара,* свих, који Теби са вером прилазе.* Зато подари и 

нама* не веру у чуда, већ чудо од вере.* 

Пресвета Богородице, спаси нас. 

Србија је земља Теби завештана,* јер нас је Син Твој Теби поклонио.* Зато 

нам отаџбину слогом огради.* Буди необорива Кула светосавске Цркве,* 

тајна Игуманија манастира,* Домостројитељка породица,* скиптар краљу* 

и најлепша Песма свих српских песника.*   

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Опевамо Тебе, Свеуважена Богородице,* као Источник Божјег 

спасоносног* и животодавног оваплоћења,* јер безмужно Бога родивши* 

Ти благоверне људе неоскудно напајаш* водом бесмртности у векове,* а 

химнописцима Цркве точиш христомудрост.*   

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Огњени Престоле Цара векова,* Владичице света,* и четверосјајни 

Херувими се стиде* да Те погледају* и од Тебе се свето устручавају* због 

Твоје чистоте.* Зато буди и нама ње Дародавка,* јер она је супруга 

небеских лепота* и мајка спокојног живота.* 
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Песма 9. 

Ирмос: Свак на земљи рођени да ликује духом осветљаван да празнује 

Бестелесних умова природа, штујући светковину свештену Богоматере 

и да кличе: Радуј се, Свеблажена Богородице Чиста, Вечна Дјево! 

Пресвета Богородице, спаси нас. 

Ходите сви христоименити људи* и песмене венце исплетимо Дјеви,* јер 

је Она Град Свецара,* Кога радосно запљускују* валови дарова Духа 

славе.* Од њих Она љубвеобилно раздаје свима* као Добродарилица не 

само наша,* већ и невештаствених Сила,* кроза све време и кроза сву 

вечност.*  

Пресвета Богородице, спаси нас. 

Ти си, досточудна Дјево,* боголепна Висина* недогледна и анђелским 

очима* и људској песми недолетна,* али ипак моли Христа Бога* да нас 

дубином појмова ојача* и начини богогласним лирама* за творачке руке 

Духа премудрости* да Те чисто прославимо.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Као наша пренебеска Мајка,* приклони к нама* надбогато Богатство 

љубави Божје,* јер је Он свевечноизворна* и тројична Светлост,* Која 

зажеле да нас просветли* јутром Свог човекољубља* и одагна мрак 

грехова* из оних, који Те православно исповедају Богородицом.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

О, који ће језик, Блага, исказати* сва Твоја мајчинска милодарја?* Ти си 

као мисаони Алавастар у Себи носила* Богомладенца као неисцрпно 

Миро* с неба изливено на земљу.* И нас сада Његовим благоухањем 

испуни,* преводећи нас из нездравља у здравље.*  

Светилан: 

Од Тебе рођени Бог је на земљи* нестворену светлост распламсао * и кроз 

Тебе је свештене исихасте* у свим временима чинио* причасницима 

божанственог осијања.* Зато и нама данас буди, Дјево,* Наставница 

молитвеног тиховања* и замеди срца наша* богољубљем и братољубљем.* 
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Молитва 

О, Пресвета Богородице, Царице сваке земаљске и надземаљске твари, 

прими ово мало мољење наше, јер Тебе имамо као непостидну Заштитницу 

живота. Ти си Узрочница и оних благослова роду људском, који пре Тебе 

беху, посредница Садашњих и Заступница будућих. Руководи нас ка 

мирном пристаништу Божанске воље и вишњем блаженству. Свету мир 

подари, а свима, који се пред образом Твојим ђуниским моле радост 

савршену и спасење вечно. Моли Сина Свога да нам опрости све наше 

досадашње грехе и да нам помогне да Му више не грешимо. Рани срца 

наша љубављу према Њему. Благоугодне нас Богу учини. Дођи к нама и 

доведи са собом збор свих добара, узевши са Собом Христа Бога нашег, 

Коме нека је свака слава, част и поклоњење заједно са Његовим 

беспочетним Оцем и Пресветим и Благим и Животворним Духом Свети, 

сада и увек и у векове векова. Амин. 

                                                                                                Канон химнотворио  

Вукосав Илић 

 

 

 

 

 

 

 


