
Акатист Пресветој Богородици  

у славу и част Њене иконе 

„Земунске Краснице“  

 

 

Кондак 1. 

       Ходите сви благоверни људи, сваки језик и узраст и свако достојанство 

да богогласним похвалама светло овенчамо Пресвету Богородицу и 

Увекдјеву Марију, јер шта ћемо принети Мајци Речи него реч? Осењени 

доласком Њеног златогрлог лика, благодарно Јој ускликнимо: 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Икос 1. 



       Архистратиг чинова небеских некад дошавши к Теби зачуди се како 

Надвеличанствени Бог воли смиренима да долази. Онај Кога читаво небо и 

трон пламени не могу сместити, Ти прихвати. На висинама Њега гледајући 

запањују се, а Ти се Једина удостоји да Њега, Који је у вечности од Оца без 

мајке рођен, у времену без оца као Мајка родиш. Зато Те славословимо:   

Радуј се, новога Адама словесни Рају!  

Радуј се, Господње Премудрости Доме! 

Радуј се, несместивога Бога Сместилиште! 

Радуј се, божанске Светлости Свећо! 

Радуј се, тајанственога Дана Зоро! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 2. 

       Богочовечански и свештени Сабор Цркве торжествено ликује имајући 

Тебе, Царицу неба и земље, за своје свечудесно Украшење. Песмохвалимо 

бекрајномоћну љубав Твоју, Коју си нам пројавила дарујући нам пречасну 

икону Твоју Земунску, пред којом кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 2. 

       Богородице Дјево, Ти си као Мајка Логоса Дародавац речи, зато отвори 

уста наша на благопохвалу Теби. Као Плод неплодне Ане учини да неплодне 

душе наше буду плодоносне свим добродетељима и моли Бога да љубав наша 

све више и више изобилује у познању и сваком расуђивању, да будемо чисти 

и беспрекорни у свему живљењу, да бисмо Те химнохвалили: 

Радуј се, закључана Врата кроз Која Господ једини прође! 

Радуј се, духовни Миродржилице Мира, Које се с неба изли на земљу! 

Радуј се, богомзасађени Винограде, Који најлепши Грозд одгаји!  

Радуј се, неорана Браздо из Које Клас божански произрасте! 
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Радуј се, свештени Жезле из Кога Цвет живота изниче! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 3. 

       Тебе, Која земаљско Небо беше, Син Твој у Земљу наднебеску насели, 

али Ти не престајеш бити наша Ближња, нама ближа и од нас самих. Теби, 

духовној Лествици, Којом Вишњи сиђе, вапимо: помози нам да се молећи се 

пред иконом Твојом врлинама узвисимо, да бисмо клицали Богу: Алилуја!  

Икос 3. 

       Ти не потребујеш славу од нас, Дјево Богомати, јер како ћеш се 

прославити Ти, Најпрослављенија? Како ћеш Ти, свештедро Сунце тако 

великих благодати сјајнија постати? Како ћеш се Ти, у времену Извор 

превечне Светлости просветлити? Они, који Тебе хвале, заиста себи 

славовенчање плету. Зато Ти са љубвеобилно песмопојемо: 

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 нас као Јабука у лугу Плодом Својим насићујеш! 

Радуј се, Ти, Која као Нектар сва наша преогорчења услађујеш! 

Радуј се, Ти, Која нам се као мирна Лука у бурама живота јављаш! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 4. 

       Икону Твоју Земунску Красницу богосветлећи сјај Духа Светога 

украшава. Њу Анђели невидљиво окружују. Свима који се пред њом моле Ти 

чиниш да искану од Тебе благодат брзо добију и обрету жељену од Твога 

чедољубља милост, Мајко наша, да би клицали Богу: Алилуја!  

Икос 4. 
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       Тебе Бог начини Градом у Коме Он благоволе да живи и Кога радосно 

запљускују таласи свих благодатних дарова Духа. Зато сачувај и овај град, 

Дјево, и све нас у горњи Јерусалим усели. Рађањем у телу Бога Логоса, Ти 

поста Врата Божја ка истоку, а свима, који ти се обраћају за помоћ врата Раја 

отвараш. Стога Ти из духовних вртова цвеће песама приносимо: 

Радуј се, јер као Најчистија из свеблаженог бедра Јакимовог произиђе! 

Радуј се, јер као Дете Пресвето из предивне материце Анине узрасте! 

Радуј се, јер као Плод праведности богољубивим родитељима Својим дође! 

Радуј се, јер они Тебе као Руковет животворне пшенице Богу принеше! 

Радуј се, јер Шира од небеског свепространства поста!  

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 5. 

        Ову икону Твоју, Коју слуге Твоје начинише у част и спомен Твој, 

Богородице, освећена небеским благословом има силу и моћ да чини чудеса и 

да буде лечитељка и исцелитељка свима, који јој у болестима прибегавају и 

ишту помоћ од Бога Тебе ради. Зато кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 5. 

       О, најпослушнија Дјево, Ти си свима нама богоносна Њива из Које 

израставши Христос као Дрво живота вечнога, уништи непослушност и 

смртност прародитеља наших. Божанским Оваплоћењем Логоса Ти поста 

брачна Одаја Божја, а све који Ти се с вером моле у небеску Одају Царства 

Божјег  усељаваш. Зато Ти хвалебно певамо: 

Радуј се, јер као огњенообразна Колесница Бога поне! 

Радуј се, јер Цару векова пурпуровидну одежду одену!  

Радуј се, јер као незалазна Звезда Сунце правде у свет уведе! 

Радуј се, јер као Кљешта Божанску Жеравицу узе!  
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Радуј се, јер си Ти Лепота, Која оба света украшава! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 6. 

       Свима који Те пред иконом Твојом Земунском Лепотицом поштују, 

Преблагословена, и као Заштитницу  рода хришћанскога у невољама и 

несрећама својим молитвено призивају у помоћ Тебе, Ти милостиво опроштај 

грехова подајеш, да би свагда клицали Богу: Алилуја! 

Икос 6. 

       Као златновидни Сасуд, Који у Себе прими небеску Мȁну, Христа 

Богочовека, преклињемо Те, нахрани и нас Њиме да не малакшемо ходећи 

путем Његовим и удостој нас да се Њиме као Хлебом живота још присније 

причешћујемо у Царству вечности где ћемо у сабору са свима Светима Теби 

неућутно песмословити овако: 

Радуј се, непорочно Жилиште Духа Утешитеља! 

Радуј се, нескверна Ризницо чистоте! 

Радуј се, истинито Огледало девства! 

Радуј се, непомично Утврђење вере! 

Радуј се, богосаздани Украсе светитеља! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 7. 

       Све, који икони Твојој притичу Ти, Дјево, исцељујеш од душевних и 

телесних недуга, ослобађаш од свих непријатељских напада и моћно 

заштићујеш, јер су молбе Твоје пред Лакоумољивим Сином Твојим 

свагдапријатне. Зато због Тебе кличемо Богу: Алилуја!  

Икос 7. 
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       Помози нам, Дјево, да једрилом Крста свирепу и мрачну пучину живота 

пређемо и у пристаниште спокојно Царства светлости дођемо. Учини Сина 

Твога благопомирљивим према нама грешнима, јер си Ти у благости 

неизменљива, достојнохвална Госпођо. Покажи Своју надбескрајну милост и 

према нама, који Те призивамо и величамо: 

Радуј се, изабрана Славо човечанства! 

Радуј се, неистраживи Бездане доброте! 

Радуј се, звездана Тишино свих опхрваних! 

Радуј се, безобално Море милосрђа! 

Радуј се, неисцрпно Врело благослова! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 8. 

       Све што дише нека хвали Тебе, Владичице света, због иконе Твоје 

Земунске Краснице. Сви христоименити људи нека мелодично певају песму 

нову. Нека се радују небеса и облаци нека капљу сладост. Ми окруживши 

чудотворни лик Твој умилно кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 8. 

       Таблице Закона дате Мојсију на Синају беху праобраз Тебе, Богородице, 

а сада Те ми имамо као Таблицу живу у Којој се Духом Пресветим, Духом 

Премудрости као прстом Божјим, уписа Реч Оца небеског, Христос Бог наш. 

Тако је кроз Тебе Сином Твојим људска природа ословесњена и обожена. 

Упиши и нас у Књигу вечнога живота да бисмо Ти појали: 

Радуј се, умне светлости свечудна Царице!  

Радуј се, молитвеног тиховања Наставнице!  

Радуј се, красоте девствености Дародарилице!  

Радуј се, породичних обитељи Домостројитељнице! 

 
6

 
~     ~



Радуј се, од греховних уза Разрешитељнице!  

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 9. 

       Красна отаџбини нашој икона Твоја Земунска Красница јави се, а Име 

Твоје већма од меда и саћа је слађе у устима и срцима нашим, Дјево. Ми 

гледајући лик Твој као Теби самој поклањамо се. Помози нам да и ми 

боголикост добро сачувамо, како бисмо клицали Богу: Алилуја!  

Икос 9.  

       Златоусти и небомисаони химнописци Свете Цркве божанственим 

крилима Духа преузношени, опеваше Тебе, и ми заједно са њима Те 

блаженом зовемо окусивши са изобилних источника дарова Твоје 

необјашњиве доброте. Сабери све нас у части спасених, да бисмо Ти, иако Ти 

превасходиш сваки чин похвале, као многоплетне венце узносили ове песме: 

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, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 10. 

       Чудотворства дар приложи се икони Твојој. Пред њом од Тебе, Мајко 

Светлости, просимо ово: светозарним зрацима љубави Твоје просветли очи 

срдаца наших гордошћу помрачених и о, Дјево Најкроткија, у Рај, Земљу 

кротих, насели и нас, који кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 10. 
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       Чак и Анђели бивају причасни божанској љубави и богоначалном 

обасјању, које се кроз Тебе збива, по мери своје бестрасне чежње ка Теби, 

Дјево, а  исто тако и ми људи окушамо од благодатних дарова Божјих, која 

нам се кроз Тебе дају, сагласно по мери чистоте сваког од нас. Подари нам да 

увек имамо непрестану љубав ка Теби да бисмо Ти узвикивали: 

Радуј се, Благољепије преосвећених архијереја! 

Радуј се, непобедиви Саборче подвижника! 

Радуј се, Надахнитељнице црквених песника! 

Радуј се, Трпезо анђелског наслађивања! 

Радуј се, Похвало рода хришћанскога! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 11. 

       Српски род духовно ускликује и весели се заједничку добит хвалећи-

икону Твоју Земунску Красницу. Она нам се нова бања Витезда показа, која 

не једном годишње него увек помаже свима точећи лека од невешстаствених 

благодати Твојих, због чега кличемо Богу: Алилуја! 

Икос 11. 

       Сијање неприступно најсвештенија Твоја душе обрете на небу, 

Богородице, зато као словесна и богосветлећа Светиљка Ти засија свима, који 

на земљи у тами грехова и жалости седе. Просвети и нас, Првосвета Дјево. 

Сва си Прелепа, сва Убељена, сва од сунчане светлости Чистија. Сви народи 

нека запљескају рукама химнославећи Те новоздруженим гласовима: 

Радуј се, земунскога храма тиха Радости! 

Радуј се, благочестивих породица Покрове! 

Радуј се, хришћанских војски у биткама Стено необорива! 

Радуј се, безнадежнима тајна Утешитељко! 
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Радуј се, свих српских земаља Царице мира! 

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 12. 

       Каквим благосложним гласовима да Ти певамо због иконе твоје 

Земунске Краснице, која нас као светлолучна звезда вишњим миром 

преосијава? Каквим доброскладним песмама да окитимо Тебе, Која као 

неувењиви Крин чистотом облагоухаваш све који кличу: Алилуја!   

Икос 12. 

       Опевамо Тебе, Дјево, као златну Кадионицу, Која си Божански Жар, 

Христа Бога, примила и сву твар Њиме облагомирисала. Ти сада сацарујеш 

на небу са Њиме, Који је заједно с тобом на земљи сиротовао. Свецелебним 

Твојим погледањем призри на нас овде сабране и ниспошљи светлост душама 

нашим да бисмо Те многоусрдо и приљежно усхвалили: 

Радуј се, свих светова у Богу Господарице! 

Радуј се, Онога, Који све носи Носилице! 

Радуј се, духовног обновљења Зачетнице!  

Радуј се, молећих те људи Брзопослушнице!  

Радуј се, ка небеском Сиону наша Путеводитељнице!  

Радуј се, Земунска Краснице, Која нас омофором љубави Своје у Царство 

Божје преводиш! 

Кондак 13. 

       О, Свеопевана и Сведобра Дјево, Предизабрана предвечним Саветом 

Свесвете Тројице да Мајка Божја будеш, али и Покровитељка целога света, 

измоли нам од Бога покајање и као Ружа девичанством најсветлија умириши 

све нас благодаћу Божјом да бисмо клицали Богу: Алилуја! 

(Овај кондак се чита три пута, па онда икос 1., па кондак 1.) 
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Молитва Пресветој Богородици 

пред Њеном иконом „Земунском Красницом“ 
 

О, Пресвета Богородице Дјево, ко може да искаже милост Твоју? Сва си 

благост, сва премудрост, сва светиња. С вером Те благосиљамо, с љубављу 

величамо, са страхом Ти се клањамо пред иконом Твојом „Земунском 

Красницом“ и Твоју брзу помоћ очекујемо. 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.1 

 

 

 

                                                             
1 Акатист Пресветој Богородици у част Њене иконе „Земунске Краснице“ написао проф. Вукосав Илић 
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