
 

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

У ЧАСТ ЊЕНЕ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ  

ЗВАНЕ „СТЕНА НЕОБОРИВА“ 

Спомен у недељу свих светих 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ 
[Певамо: Блажен је човек... 1. антифон.] 

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

       Ходите сви христоименити људи* и неувењиве венце похвала* 

исплетимо, Дјеви Марији.* Нека се весели отаџбина наша,* јер 

свепразнични дан спомена дође* иконе Њене „Стене необориве“,* 

која као светлозарно сунце* мноштвом чудеса сав свет обасјава.* О, 

спасоносне ове светковине!* [Двапут.] 

       Света Гора је светло украшена данас,* јер прими пречасну икону 

Твоју,* Свеопевана Дјево,* „Стена необорива“ названу,* која излива 

реке надумне милости Твоје* свима, који је с љубављу целивају.* 

Захватимо, људи, лека* душама и телима нашим.*  [Двапут.] 

       Световаведењска обитељ хиландарска* сада торжествено ликује,* 

јер као нову бању Витезду* стече икону Твоју,* која не једном 

годишње,* већ увек исцељује* све душевне и телесне болести* онима, 

који под сенку Твога крова* са надом прибегавају,* Дјево 

Богоблагодатна.* [Двапут.]       

       Посети немоћи наше, Богомати,* јер Ти чудотворном иконом 

Својом* „Стеном необоривом“* сваку сузу са лица земље 

ублажујеш.* Син Твој је рекао да ће све молбе Твоје* на добро 

испунити.* Зато не престај да се молиш* за избављење душа наших* 

од свих невоља и жалости.* [Двапут.] 

Слава ... и сада ... глас 4. 
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       Светлост славе чуда Твојих, Дјево,* исходи од иконе Твоје „Стене 

необориве“* на све оне, који се Теби* пред њом са вером поклањају.* 

Не отпусти Твоје слуге празне,* јер у Теби стекосмо једину Наду,* 

Утврђење и вечно Радовање,* Преблагословена.* [Двапут.] 

 

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. 

       Данас нам, Богородице Блага,* пружаш Своје спасоносне руке,* 

јер од свете иконе Твоје „Стене необориве“* подају се обилно 

исцељења сваковрсна,* пројављујући тако древну* љубав Божју 

према људима.* Моли Сина Свога* да свету подари мир* и душама 

нашим велику милост.*  

       Икона Твоја “Стена необорива“* некад беше пред српском 

војском* у Косовском боју ношена.* Покажи насленицима небеског 

живота* и нас, који Те химнохвалимо,* и пречистим Твојим рукама* 

загрли све, који Ти верно кличу:* Радуј се, Дјево, Похвало 

хришћана.*     

Слава ... и сада ... глас 6. 

       Преко иконе Твоје „Стене необориве“,* Свебеспрекорна Дјево* и 

Владичице свих,* лучама благодати васељену просвећујеш.* Зато 

обремењени многим гресима* под Твој покров приљежно 

прибегавамо* и вапимо Ти: спаси нас,* јер си Ти наша Кула 

сигурности.*  

На стиховње: стихире, глас 6. 

       О, Госпођо Царице Богородице,* у напастима и мукама* све нас 

заступи* пред Сином Твојим и Богом наши.* Скрушеног срцем Те 

молимо* пред иконом Твојом „Стеном необоривом“:* испроси мир 

свету* и душама нашим велику милост.*  

Стих: Чуј, кћери, и види, и приклони ухо твоје.  
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       Распаљене стреле нечастивога угаси* и од сваке тескобе избави,* 

нас који пред иконом Твојом* „Стеном необоривом“  стојимо* и од 

Тебе помоћ очекујемо.* Храм овај 1  и све крајеве земље српске* 

покриј омофором милосрђа Твога* од свакога зла.*  

Стих: Споменућу име Твоје у сваком нараштају.  

       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 „Стени необоривој“* изображену 

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

Слава ... и сада ... глас 2. 

На благосиљању хлебова: 

Тропар икони „Стени необоривој“, глас 1. 

Пресвета Дјево, Владичице Богородице,* 

Заштитнице српског рода кроз све векове,* 

поклањамо се чудотворној икони Твојој,* 

усрдно Те пред њом молећи:* 

сачувај нас од непријатеља наших* 

видљивих и невидљивих,* 

јер си Ти наша Стена необорива* 

и сва је нада наша у Теби.* 

[Трипут.] 

 

НА ЈУТРЕЊУ 

Тропар икони, глас 1: 

[Трипут.] 

По првом стихословљу: седален, глас 6. 

       Помислима благочешћа просвети срца наша,* Свехвална 

Бородице,* и принеси топле молитве к Сину Твоме* за спасење 

душа наших,* јер Ти можеш све што хоћеш.* Ти си у српском 

                                                           
1 или: обитељ ову. 
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народу* Утврђење вере православне* и Путеводитељка ка горњем 

Сиону,* вишњој Митрополији.* 

Слава ... и сада ... исто. 

По другом стихословљу: седален, глас 2. 

       Као што некад на Синају* купина, коју Мојсеј виде* гореше, а не 

сагореваше,* тако си и Ти, Увекдјево Свечиста,* у Себи Христа као 

Огањ Божански носила* не опаливши се Њиме.* Од пламена 

страсти и адскога огња* сачувај све, који Ти се моле* пред иконом 

Твојом „Стеном необоривом“.* 

 Слава ... и сада ... исто. 

По полијелеју: Величање: 

       Величамо Те, Пресвета Дјево, и поштујемо икону Твоју „Стену 

необориву“, преко које као многоцени и пречасни удео добијамо благослов 

од Тебе, Богородице. 

После полијелеја, седален, глас 6. 

       Богобрадована Богородице,* Мати штедрости и човекољубља,* 

икона Твоја „Стена необорива“ се показа* као јављање Твога за нас 

старања.* О, Ти, Која неисказану слободу имаш* према Сину Твоме 

и Богу нашему* и све од Њега испростити можеш,* благу утеху 

ниспошљи нам у срца.* 

Слава ... и сада ... исто. 

Степена, 1. антифон, гл. 4: 

Прокимен, глас 4. 

Помињаћу име Твоје у сваком нараштају и нараштају. 

Стих: Лицу Твоме помолиће се сви богаташи народни. 

Све што дише... 

Свето Јеванђеље по Луки, зачало 4. 

После 50‐ог псалма, стихира, глас 6: 

       Пред иконом Твојом „Стеном необоривом“* христољубива 

српска војска* некад се у царском граду Крушевцу* на двору Светога 

кнеза Лазара молила* и на верност Богу и њему заветовала.* Зато Ти 

свештене химне плетемо* и у молитвама душе наше изливамо:* о, 

Дјево, Голубице чиста,* Која Христа као маслинов Стручак* и 
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Изданак наде свету донесе,* златновидним крилима благости Твоје* 

заклони и нас данас* од свих опасности.*  

 

Канон Пресветој Богородици, са ирмосом, на 4, глас 4. 

Песма 1. 

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

Израиљац клицаше:* Избавитељу и Богу нашем појмо!* 

         Приђите сви празникољупци* и припаднимо Пречистој Дјеви 

Богородици,* Царици све твари,* Која је осветила земљу српску*   

иконом Твојом „Стеном необоривом“.* 

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

лепоту 

лика Свога узвео,* преко чудоточног лика Твога* Својом 

нествореном светлошћу* озарује све, који се пред њим моле.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Сабеспочетни и сапрестолни* са Оцем Бог Логос* се у Твоје, 

Дјево, уселио тело* Духом предочишћено.* Надвременог си у 

времену родила.* Њега умилостиви према нама,* огњени Престоле 

Господњи.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Ти си, Мати Вишњега, Радост целог света,* најсветлије 

Освећење,* богомначињени Двор*, златни Кивот, Који прими 

Законодавца* и духовни Град Цара векова – Христа.* Зато сачувај 

сваки град и место.* 

Катавасија: Празника. 

Песма 3. 

Ирмос: Небеског свода врхотворче Господе,* и Цркве градитељу,* Ти 

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

Човекољупче.* 

Поклањајући се икони Твојој, Дјево,* црпимо дарове исцељења* 
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као од извора увектекућег,* а Ти не престај да надгледаш слуге Твоје* 

и спасаваш нас, наслеђе Твоје,* јер си Ти Бездан штедрости и чудеса.* 

Невесто неневестна,* Узвишенија од свих светих*, златна 

Кадионице божанственога Жара,* Трпезо Речи живота* и Носиљко 

Онога, Који све носи,* Твоје светло заспупање смо заувек стекли.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Јавила си се као земно Небо* и Двери Светлости,* јер је из Тебе 

Владика свих – Христос Бог* као Сунце правде* неизрециво телесно 

заблистао* онима у тами и сенци смрти,* просвећујући разум свих 

богопознањем.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Палато Свецара и Стану божанске Славе,* ко ће опевати силу 

Твоју?* Твојим молитвама се невоља избављамо,* а Крстом Сина 

Твога свуда чувамо.* Зато Те сви како доликује побожно величамо.* 

Седален, глас 4: 

       Царице све твари,* светлошћу девства украшена,* икона Твоја 

„Стена необорива“* свету обитељ хиландарску* богодивно украшава 

сада.* Пред њом Те молимо:* буру житејских брига укроти* и ка 

пристаништу Твог мира* открмани душе наше* и подај нам 

погодновремену благодат* да бисмо Те чисто славословили* 

ограђивани Тројицом.* 

Слава ... и сада ... исто. 

Песма 4. 

Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења,* разумех дела 

Твоја и прославих Твоје Божанство.* 

Као што некад на Синају купина* гораше а не сагореваше,* тако 

и Ти као Дјева роди Бога* и Дјева остаде.* То беше Твој праобраз,* 

јер Ти у Себе прими Огањ божанства - Христа.* Њега моли да 

очисти* и просвети душе наше.* 

Свецарице, Увекдјево,* додиром молитава Твојих* даруј нам мир 

душевних сила* и учини осећања наша неприступачним улазом* за 

свако богопротивно дејство непријатеља,* јер Теби Јединој 

прибегавамо.* 



~ 7 ~ 

 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Духовни Храме Божји* и Свећњаче невештаствене Светлости,* 

Ти си родила Пучину мира,* безлетнога Бога.* Молитвама Твојим к 

Њему* избави све нас од болести и жалости.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Ти си наше Избављење од невоља* и Пристаниште спасења.* 

Зато погледај снисходљиво одозго,* сажали се на нас 

многосагрешивше* и разреши наше патње* да би Те стално 

величали.* 

Песма 5. 

Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе,* и мишицом 

Твојом узвишеном* подај нам мир Твој, Човекољупче.* 

Лик Твој славом дивних знамења засија.* Зато Те пред њим 

молимо:* намере наших противника разори* да бисмо крунисани 

светлом радошћу* Твоје благодати* као дар вере приносили Ти 

песму.* 

Заступи нас, многослављена Богородице,* пред Христом Богом,* 

лакоумољивим Човекољупцем,* да нас избави од заплетених 

саблазни,* одагна муку и смири болове наше.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Теби притичемо, необориви Бедеме* и Облаче Светлости,* а Ти 

обасјај умове наше* и начини их, Пречасна Дјево,* радосним 

обитавалиштем Свебожанствене Тројице.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Горо пресветла и Станиште чистоте,* заклони нас од жеге греха.* 

Прими наше молитве* и принеси их Сину Твоме,* Коме се сва твар 

клања,* јер је Он неистраживи Бездан доброте.* 

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.*  

        Нико ко се у Тебе поуздао, Богородице,* није се постидео,* јер 
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си Ти Тишина онима у бури* и сваку сузу са лица земље бришеш.* 

Окриље Твоје је лек духовни.* Зато ублажи наше жалости.* 

Очи срдаца наших подижемо к Теби,* јер си Ти, Дјево, Нада 

безнадежних.* Подигни нас са болесничкога одра* и целосне нас 

даруј Цркви Божјој* да бисмо творили вољу Његову.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

О, Венче Божје славе,* Твојим часним покровом* Црква Божја се 

заогрнула* као пресветлим венцем* и свет је ограђен.* Стога нас 

помилуј* и утишај сваку нашу прикривену немоћ.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Твоју брзу милост покажи слугама Твојим* и изли исцелитељну 

сладост,* јер си Ти родила Логоса Очевог,* Који је Бог сваке утехе* и 

једини Лекар душа и тела наших,* Који чини велике и дивне,* славне 

и изврсне ствари.* 

Кондак, глас 6. 

       Светогорска обитељ хиландарска* као небески дар има икону 

Твоју* „Стена необорива“ названу.* Христос, Који некада нечујно* 

као Роса Доброте сиђе* на Тебе, Дјево, као на Руно,* сада Својом 

радосном светлошћу* украшава спомен Твог чудотворног лика* који 

сви богогласно славимо.* 

Икос: 

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

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

Ти сада пред иконом Твојом „Стеном необоривом“ говоримо: Радуј 

се, златна Кадионице божанскога Жара! Радуј се, запечаћена Књиго 

Логоса Очевог! Радуј се, Доме Премудрости Божје! Радуј се, 

одуховљени царски Граде Свецара! Радуј се, освећена Ложницо 

превечне Светлости! Радуј се, богопроходна Двери Живота! Радуј се, 

неорана Браздо из Које Клас божанствени израсте! Радуј се, 

скупоцена Круно отачаствених царева! Радуј се, Благољепије 
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светоименитих архијереја!2 Радује се, победни Венче свих српских 

мученика! 

Песма 7. 

Ирмос: Некада у Вавилону младићи, који беху дошли из Јудеје,* 

вером тројичном угасише пламен пећни, појући:* благословен си Боже 

отаца наших.* 

Поштујемо Твоју икону „Стену необориву“,* јер у нама горе срца 

наша.* Именом Твојим се демони прогоне.* Похитај на молбу оних, 

који кличу:* Радуј се, нескверна Скинијо Сведржитеља.* 

Природа као преславну круну* прими Твога Сина,* а каква је 

величина Његова* таква је милост Његова.* Зато га моли да одозго 

брзо посети нас,* напаћене слуге Његове,* јер знамо да Ти можеш 

све што хоћеш.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Изворе Живота нашега, Свесвета Дјево,* не презри глас мољења 

нас грешних,* који с вером целивамо лик Твој* и просимо здравља 

као некад Крвоточива,* која се исцели од болести* дотакавши се 

одеће Сина Твога.* 

         И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Заступнице жалосних, Цвете девства* и Чудо целога света,* 

покри нас ризом доброте Твоје* од сваке нечистоте.* Отклони 

жестоке нападе на нас* и укроти валове сујетних и срамних 

помисли.* 

Песма 8. 

Ирмос: Цара Небеског, кога поју Војске Анђелске,* хвалите и 

преузносите у све векове.* 

Чуда од иконе Твоје „Стене необориве“* лебде изнад силе речи.* 

Ми немајући слободу пред Господом* пред њом к Теби пружамо 

руке* и вапимо Ти, Богомајко:* смилуј се, Владарко, јер снага наша 

изнеможе у нама.* 

                                                           
2 На полеђини двојне Богородичине иконе „Стене необориве“ је осликан Свети Сава, први 

архиепископ српски. Занимљиво је да позадина не само иза ликова Богородице и Христа, већ, и 

иза Светог Саве у архијерејској одежди имитира стену. 
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Као божанско Жилиште, Дјево,* постала си већа од небеса* и 

светлија од свих твари.* Владичице света, молимо Тебе,* Која извор 

разума точиш непресушни:* тим капима ороси и нас.* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Похитај и помози нашој убогости* и не остави нас празне у нади, 

Богородице,* већ нас помажи духовним јелејем* Твојих 

богопријатних молитава,* јер Ти имаш власт да исцељујеш болесне.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Верујући јеванђељској речи* тражимо обећање Син Твога,* Који 

је рекао: „Иштите, и даће вам се.“* И ми сада иштемо преко Тебе, 

Дјево:* Господе, ради молитава Мајке Твоје* услиши и помилуј нас.* 

Песма 9. 

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста,* ми Те исповедамо као 

истинску Богородицу,* величајући те са бестелесним Хоровима.* 

О, надразумних чудеса Твојих, Чедна Дјево!* Од неплодног 

корена Ти си, Свехвална,* као живоносни Врт богозасађена.* Спаси и 

нас од сухота страсти* и засади у нама цвеће добродетељи.* 

Из Тебе нам засија Пролеће радости,* Христос Бог наш.* Зато 

пружи к Њему Твоје исцелитељске руке* и подигни нас из дубине 

греховне* да неверници не би рекли: где је Бог њихов?* 

Слава Оцу и Сину и Светоме Духу. 

Син Твој је једини брз на помоћ,* а Ти знаш време и час, 

Дјево,* кад да замолиш Њега* да подари здравље нама* речју 

божанске благодати Своје* као некада Раслабљеном,* јер је Он Извор 

исцељења.* 

И сада и увек и у векове векова. Амин. 

Не повери нас људској заштити,* Преблагословена Богородице,* 

јер друге утехе немамо осим Тебе.* Немој одступити од нас,* 

Брзопомоћнице наша непобедива.* Слава Теби.* 

Светилан: 

       Мајко Виновника тишине,* Родитељко суште Доброте,* Ковчеже 

часне Светиње* и Источе Сунца правде,* подај нам светлу одежду 
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спасења Твога* да бисмо славили Те у све векове* и као расцветане 

дарове* чисте песме Ти приносили.*   

Слава... и сада...исто.  

 

На Хвалите...стихире, [на 4], глас 4: 

       Ниједна песма не може исказати* Твоју богоблиставу лепоту,* 

јер си Ти, Дјево, тајанствена Миродржилица,* Која натприродно 

прими* Миро живота* с неба изливено на земљу.* Он, Христос, 

дахом благодати испуњава* душе наше благоухањем чистоте.* 

[Двапут.] 

       Ти си Ризница најузвишенијег* савршенства тајни Духа* и Чудо 

над чудима* са свих страна обасјано лепотом* и озарујеш небеска 

светила и умове,* јер Ти поста Мајка Христова.* У Њему милост и 

истина сретоше се,* а правда и мир целиваше се.* [Двапут.] 

Слава... и сада...глас исти.  

       Надбескрајна љубав Божја* нам с више дарова* икону Твоју 

„Стену необориву“,* Коју сјај Духа Светога украшава.* Преко ње нам 

изобилно изливаш* богатство добротворства Свога,* о, Дјево, више 

од свих славовенчана.*  

Велико славословље, тропар, јектеније и отпуст. 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

Блажена: 3. и 6. песма канона.3 

 

 

                                                           
3 Службу Пресветој Богородици у част Њене чудотворне иконе „Стене необориве“ химнописао 

проф. Вукосав Илић.  


