
 

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 

У СЛАВУ И ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ 

„ПОПСКЕ“ 

 

 

Кондак 1. 

       Теби, Царице спасења, химне благодарне узносимо пред чудотворном 

иконом Твојом „Попском“, којом си походила Гору Атонску, јер си Ти наша 

чедољубива небеска Мајка и једино наше Утешење на земљи, и као 

многоцени и пречасни удео дајеш Свој благослов свима, који љубе Сина 

Твога, Христа Бога нашега, а Теби хвалебно кличу: 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Икос 1. 

 
    



       Ни анђелски надсветски ум нити иједан људски језик не може достојно 

опевати Тебе, Дјево. Ако спомен праведних с похвалама бива, како да онда 

благопохвалимо Тебе Извор праведности и Ризницу преподобности, иако Ти 

не потребујеш славу од нас, јер сама поста Обиталиште славе Господње и 

Град Цара славе. Моли Сина Твога, Бога Логоса, да нам муцава уста отвори и 

реч благорадосну подари да бисмо Ти песмопојали овако: 

Радуј се, светлозарни Сасуде, Која Манну живота прими! 

Радуј се, закључана Врата кроз Која Вишњи једини прође! 

Радуј се, неорана Браздо из Које Клас божански произрасте! 

Радуј се, духовна Шкољко, Која Бисер небески роди! 

Радуј се, божанствени Винограде, Који најлепши Грозд одгаји!  

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 2. 

       О, како ћемо ми прославити Тебе, Ризницу славе? Како те ословити?  

Којим ћемо похвалним песмама главу Твоју увенчати? Ти си Похвала све 

творевине, јер поста Мајка Онога, Који држи све моћном речју Својом и у 

наручју Твоме би ношен Христос Бог, Сјај Очев и Печат бића Његовог, Коме 

сви кличемо: Алилуја! 

Икос 2. 

       Снисходљивост Сина Твога је бескрајна, јер је Он две лепте удовичине 

више ценио од свих дарова скупоцених. Зар онда нећеш Ти, Дјево, као Добра 

Владарка и Мајка Доброг Бога, већма примити ово наше мало усрђе, не 

осудивши нашу немоћ, и узвратити нам неупоредивим даровима? 

Песмопевати Теби нама је и дуг и уједно похвала, зато Ти, Добротворко целе 

природе говоримо ово: 

Радуј се, небеска Лествице Којом Светворац сиђе!   

Радуј се, богоздани Доме безмерне Мудрости Божје! 
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Радуј се, огњенообразна Кочијо надсуштнога Бога! 

Радуј се, живоносни Изворе, Који нам Воду опроштаја изли! 

Радуј се, светлоплодовито Дрво од Кога се хране верни! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 3. 

       Икону Твоју „Попску“ у литији су могли да носе само свештеници. 

Отуда и њен назив. Давно, приликом једног таквог Крсног входа на Светој 

Гори, свештеника, у тренутку док је носио ову икону поред мора, невидљива 

сила је бацила у воду. Након тога се покајао исповедивши да је сарађивао са 

римокатолицима, а сви удивљени овим догађајем клицаше Богу: Алилуја! 

Икос 3. 

       Ти си Мајко Божја сама пројавила да Ти није угодно да икону Твоју носи 

онај ко од светих канона Цркве одступа. Свештени страх, који и ми данас 

осећамо пред Тобом, Дјево, разблажујемо љубављу и од обојега плетемо 

један похвални венац Теби пред иконом Твојом чудотворном, а Ти умоли 

Сина Свога да укрепи нас, верне Своје, и да нас сачува непоколебљиво у 

правој вери,  да бисмо Те православно величали: 

Радуј се, јер нас учиш да нам сам Тросунчани Бог свете догмате откри! 

Радуј се, јер њихово уобличење и тумачење само Цркви Сина Твога припада! 

Радуј се, јер је њихово примање општеобавезни услов спасења сваког! 

Радуј се, јер нас њима као неизменљивом небеском философијом умудрујеш! 

Радуј се, јер си Ти сама главни од догмата Божјих! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 4. 
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       Ова икона Твоја, Богородице, стоји у саборном храму манастира 

Хиландара уз североисточни стубац. Пред њом се после сваке службе даје 

отпуст када свештеник каже: „Молитвама Светих Отаца наших Господе 

Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас“.  Пред њом се Теби усрдно клањамо, а 

Светој Тројици кличемо. Алилуја! 

Икос 4. 

       Поучени чудом од иконе Твоје „Попске“ ми Те молимо, Дјево, да 

умолиш Господа да милостивим Својим оком погледа на Цркву Своју, да је 

сачува неповређеном и непораженом од свих јереси и празноверја, да је 

огради миром Својим, да умири њене раздоре и силом Духа Светог да 

приведе к познању истине оне који од ње одступише, и да их присаједини 

своме изабраном стаду, како би Ти сви химнословље узносили: 

Радуј се, јер нас упућујеш да предања небојављених Светих Отаца чувамо! 

Радуј се, јер нам свесјајном чистотом истина вере душе преображаваш! 

Радуј се, јер нам кроз њих Ти дајеш силу новог живота по Христу! 

Радуј се, јер су речи Надбожанственог Сина Твога дух и живот! 

Радуј се, јер раскидаш сујетномислећа плетења јеретика! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 5. 

       Иако смо са радошћу примили Свето Јеванђеље Сина Твога, Богомати, 

ипак трње сујете и страсти је учинило да ми мало плода донесемо у једноме, 

а да смо јалови у другоме, зато нам помози да до краја живота свога не 

отпаднемо од Божјег достојанства, не одбацимо благодат Његову и тако не 

осудимо сами себе пре Суда Свесвете речи Његове. Ти сама нам буди 

Путеводитељка ка горњем Сиону да бисмо Те химнохвалили:   

Икос 5. 
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       О, Дјево Богородице, Ризницо истинске Мудрости и Мајко Светлости, 

Божанском светлошћу од Тебе рођенога Христа Бога нашега, просветли 

духовне очи свих који су у заблуди, да би и они могли разумети истину 

Господњу. Умекшај тврдоћу срца њихових, и отвори уши њихове, да би 

могли препознати глас Сина Твога, Пастира доброг, и окренути се Њему 

Спаситељу нашем, а Теби певати: 

Радуј се, јер пазиш на владање чељади Своје и залутале испитујеш! 

Радуј се, јер оне заблуделе свештеном радошћу преумљења озарујеш! 

Радуј се, јер покајнике заједничарима у корену истина Божјих чиниш! 

Радуј се, јер си Ти многе као лозе на божанском Чокоту, Христу, накалемила! 

Радуј се, јер се тако грехом обесплођена наша природа оплођује вечношћу! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 6. 

       О, доброте Твоје ненасите! О, љубави Твоје неистраживе, Дјево! Нико ко 

се у Тебе поуздао није од Тебе посрамљен отишао, већ прима дар за корисно 

мољење. Стога учини да сви живе светим и непорочним животом, и тако 

чврсто укорени спасоносну веру и сатвори да она донесе плода у срцима 

нашим да бисмо клицали Богу: Алилуја!  

Икос 6. 

       Не окрени лица Свога од нас, Дјево, и подај пастирима Цркве Божје 

свету ревност. Духом Јеванђеља поспеши бригу њихову за спасење и 

обраћање оних који су пали, да сви ми, Тобом вођени, достигнемо 

савршенство вере, пуноћу наде и истинске љубави, и да тамо, са хоровима 

најчистијих вишњих Сила, славимо Бога нашег, Који је основао и који 

утврђује своје вољено наслеђе-Свету Цркву, а Теби да узвикујемо: 

Радуј се, јер си пастирима Цркве Благолепота и Узор!  

Радуј се, јер свете васељенске просветитеље и учитеље надахну! 
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Радуј се, јер их као медоточне реке премудрости свету показа! 

Радуј се, јер им поможе да сву творевину водама богопознања напоје! 

Радуј се, јер Тобом вођени до неслућених божанских савршенстава дођоше! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 7. 

       Рођењем у телу Сина Божјег Ти поста Радионица бескрајних и надумних 

добара Божјих, али и после свечасног успења Твога на небо Ти ниси оставила 

свет, Богородице. Зато си и блажена у нараштајима нараштаја-једина 

Достојноблажена. О, како је неиспитљива дубина богатства и премудрости 

Твога старања за нас, који кличемо Богу: Алилуја!  

Икос 7.     

       Стојећи пред златогрлим ликом Твојим молимо Те: дај нам силе да увек 

мислимо, говоримо и проповедамо онако Пророци како видеше, Апостоли 

како научише, Црква како је примила, Учитељи како су одогматили, благодат 

како је засијала, истина како се доказала, лаж како је протерана, Премудрост 

како се смело исказала, Христос како је наградом потврдио, да Ти увек песме 

приносимо: 

Радуј се, Ти, Која нас у тајанственом благодатном телу Цркве штитиш! 

Радуј се, Ти, Која неравнодушношћу Својом показујеш да си наша Ближња! 

Радуј се, Ти, Која нас у бескрајним висинама Духа Божјег ослобођаш!  

Радуј се, Ти, Која нам у безданим дубинима Његовим љубав к Христу дајеш!  

Радуј се, Ти, Која наше умове и срца у царство Тројичног Божанства уводиш! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 8. 
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       Ти, Дјево, благосиљаш оне, који су ум свој приклонили у послушности 

промислитељном и спасоносном Откривењу Господа нашега и који следујући 

Светом Писму, чувају предања древне Цркве. Свима њима Ти од Бога дајеш 

мир, напредак, обиље плодова земаљских и многа и блага лета, да би свагда 

клицали Господу: Алилуја! 

Икос 8. 

       О, Владичице свих, Дјево, Ти си Царски Престо Коме Анђели предстоје. 

Ти и за нас људе земнородне поста духовни Едем, од некадашњега светији и 

божанскији, јер само у Теби борављаше нови Адам, Христос и Господ са 

неба, Спаситељ света. Зато после Бога сви к Теби прибегавамо као 

неразрушивој Тврђави и Заштити, а Ти пошто имаш милосрђе неисказано 

спаси све, који Ти вапију:  

Радуј се, преблагословени Украсе богомудрих Архијереја! 

Радуј се, неућутна Похвало богобојажљивих свештеника! 

Радуј се, тишинољубива Наставнице светих исихаста! 

Радуј се, тајанствена Дародавко речи црквених химнописаца!  

Радуј се, свечудесна Дијадемо благоверних царева! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 9. 

       Светворац по неистраживим дубинама човекољубља даровао нам је 

Твоју икону „Попску“, јер Ти сама благоизволе да преко ње будеш 

Брзопослушница свима. Иако је Син Твој и свима богоносним Божјим 

угодницима даровао да могу помагати људима, ипак бескрајна је разлика 

између слугу Божјих и Мајке. Зато кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 9. 

       Небомисаони химнописац Цркве Свети Јован Дамаскин Тебе, Дјево, 

назва сталним Извором истините Светлости, богато Врело Благослова и свих 
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нама добара Узрочника и Посредницу, јер нам Ти изобилно извиреш 

непрестане и чисте и непотрошиве валове бескрајне светлости и пића 

бесмртног живота и небеског блаженства и реке благодати и изворе 

исцељења. Зато Ти пред иконом Твојом захвално певамо:  

Радуј се, јер нас Христом као Блистањем славе Очеве просвећујеш! 

Радуј се, јер нас Рођеним од Тебе као Ипостасном Премудрошћу озарујеш! 

Радуј се, јер нас Њиме као Зора тајанственог Дана из сна греха будиш! 

Радуј се, јер нас као неувенљиви Љиљан Сином Својим облагоухаваш! 

Радуј се, јер нас као нескверна Ризницо чистоте њоме обогаћујеш! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 10. 

       Торжествено ликује свештена српска царска лавра Хиландар имајући 

икону Твоју „Попску“ као дар свише. Присуством образа Твога благосиља се 

ваздух и све се освећује. Свети Анђели њега невидљиво окружују, јер си Ти 

природом и истинским домостројем постала Мати Господа њиховог. Зато 

кличемо Богу: Алилуја!  

Икос 10. 

       Иконом Својом „Попском“ Ти си монасима хиландарским и свима, који 

Ти прибегавају све-уморнима олакшање, тужнима утешење, болеснима 

исцељење, витланима буром живота пристаниште, грешницима опроштај и 

свима молећима готова Помоћница, јер Ти бесемено заче и нетљено роди 

Сажаљивог Сина Твога. Зато Теби сва пуноће Цркве химне богоречите и 

Духом покретане узноси: 

Радуј се, крепка наша Котво усред бура жалости! 

Радуј се, звездана Тишино свих невољама опхрваних! 

Радуј се, сеновита Горо, Која нас од греховне жеге заклањаш! 
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Радуј се, бесплатни Леку у свим нашим болестима! 

Радуј се, безобално Море милосрђа необјашњивог! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 11. 

       Света Гора, врт Твој, весели се имајући Тебе за Игуманију. Зато и нема 

манастира без Твојих чудотворних икона међу којима као звезда Даница сија 

икона „Попска“. Учини, Дјево, и срца наша светим горама одакле би се 

непрестано уздизао химнопој Теби, Царици све твари. Сами себе, једни друге 

и сав живот свој Теби предајемо и Богу кличемо: Алилуја! 

Икос 11. 

       О, свештене ли и предивне и часне и поштоване иконе Твоје, Богомајко! 

Ми људи с вером јој притичући, очима и уснама и љубављу душе је 

целивајући, изобиље духовних блага црпимо. Господ, Који је Тебе 

изобилним Источником благодати начинио ни изображење Твога лика није 

без часнога дара оставио, већ нам Он и преко њега предаје струје божанске 

благодати и нетварне светлости. Стога пред њим појемо: 

Радуј се, икона Твоја богосветлећим сјајем Духа Светог блиста! 

Радуј се, јер она освећена небеским благословом лечитељка поста!   

Радуј се, јер она има богомдану силу да чини чудеса! 

Радуј се, јер она од свих непријатељских напада ослобађа! 

Радуј се, јер нас она свагда моћно заштићује! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 12. 

       Своје душе привезујемо за Тебе као за неку најсигурнију Котву, а оно 

што нам је важније од самог нужног дисања и цењеније од живота јесте 
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поштовање према Теби, Мајко Божја, јер је то нама основа неодузимљиве 

радости и тако ћемо већма показати усрдну наклоност према Господу коме 

кличемо: Алилуја!  

Икос 12. 

       О, надгледај нас Господарко света и води нас и све што је наше и 

управљај где год желиш. Заустави бурне таласе наших срамних страсти, 

умири живот наш и руководи нас ка тихом пристаништу Божанске воље и 

удостој нас будућег блаженства и најслађег обасјања од Оваплоћенога из 

Тебе Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа, Који је Теби једини Украс и 

свеблистава Похвала. Због Њега Ти химнословље узашиљемо: 

Радуј се, целе Свете Горе Атонске тиха Радости! 

Радуј се, хиландарској братији Заштитнице и Промислитељнице! 

Радуј се, подвижницима непобедиви Саборче! 

Радуј се, молитвених тиховатеља тајна Сабеседнице! 

Радуј се, свима људима свечудесни Бездане доброте! 

Радуј се, Богородице Дјево, Која си благодаћу иконе Своје „Попске“ обитељ 

хиландарску као светозарна звезда обасјала! 

Кондак 13. 

       О, свехвална Дјево Богородице, иако Тебе Серафими славослове и тиме 

што одају славу Теби Мајци Славе, сами се не мање прослављају, прими ово 

наше мало, али са љубећом душом исплетено појање, јер шта ћемо друго 

принети Теби Мајци Речи неголи реч? А Ти по надбескрајном милосрђу 

Своме, подари Царство небеско свима, који кличу Богу: Алилуја!  
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Молитва Пресветој Богородици 

пред Њеном чудотворном иконом „Попском“ 

 

О, Пресвета, Преблагословена, Увекдјево Богородице, услиши нас који те 

пред чудотворном иконом Твојом „Попском“ 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 православне 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. 

 

 

 

Aкатист Богородици химнописао проф. Вукосав Илић 
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