Месеца јануара, у 12. дан.* 1
Сабор у част чудотворне иконе Пресв. Богородице
„Млекопитателнице“.* 2 * 3

Новија икона Пресв. Бого‐
родице Млекопитателнице,
Св. Саве и Преп. Симеона
Мироточивог.

удотворна икона Пресвете Богоматере, звана
„Галактотрофуса“, то јест Млекопитатељница,
налазила се најпре у манастиру Светог Саве
Освећеног.* 4 Када овај велики светилник Божји
имађаше да се пресели у царство Божје, рече својој
братији, окупљеној крај његове постеље, да ће после
доста времена доћи у тај манастир са запада један
царски младић монах, по имену такође Сава, и да
њему за благослов треба дати ову свету икону
Млекопитатељнице, а такође и игумански жезал његов.
Од тада прође доста времена, око седамсто година, но
братија држаше завет свога великог оца и заштитника.

И када у своје време (почетком
тринаестог века) дође у Свету Земљу
Свети Сава, први архиепископ Српски
и Чудотворац, и када посети манастир
Светог Саве Освећеног, пред њим се
покрете ова света Икона, а жезал паде
и поклони му се. Братија Саваити му
тада саопштише завештање свога
духовног Праоца, и дадоше му ову
чудотворну Икону и жезал, а уз то
придодаше
и
икону
Пресвете
Изглед „Типикарнице“.
Богородице звану „Тројеручица“.* 5
Тада их свети архиепископ Српски донесе у Свету Гору и положи их овако:
Свету Тројеручицу у саборном храму Пресвете Богородице у Хиландару,
чудотворну Млекопитатељницу у своју келију типикарницу (или Испосницу) у
Кареји, а жезал у једној келији, званој „Патерица“, на Кареји. Вредно је пажње и
спомена још ово: што је Свети Сава поставио свету икону Млекопитатељницу с
десне стране на иконостасу Поснице, тамо где обично стоји икона Спаситеља,
која је смештена с леве стране.
* Слављење ове чудотворне иконе бива и 26. децембра и 3. јула. (Примедба приређивача)
* Може се читати као Синаксарско житије на своме месту, после 6. Песме канона. (Примедба приређивача)
3* Узето из „Житија светих за месец јули“ Ј. Поповића, стр. 53‐55. (Примедба приређивача)
4* Његов спомен врши се 5. децембра.
5* Опширније о њој видети под 12. јулом.
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