
АКАТИСТ ПОКРОВУ Пресвете Богородице 

прославља се 01. (14.) октобра 

 

Кондак 1.  

Теби, Предвечним Царем изабраној Царици неба и земље, узвишенијој од сваког створења, 

Kоја си некада дошла у Влахернску цркву на молитву, приносећи достојно поклоњење са 

благодарењем, ми, који смо у тами, са вером и умилењем прибегавамо под Твој светли 

омофор; а Ти, имајући непобедиву моћ, ослобађај нас од сваких беда, да Ти кличемо:  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Икос 1.  

Мноштво Анђела и Арханђела са Претечом, Богословом и ликом свих Светих појавише се 

заједно с Тобом, Царицом својом, у Влахернској цркви и, чувши Твоје дирљиве молитве за 

цео свет, са дивљењем ускликнуше:  

Радуј се, беспочетног Бога Оца предвечно Благовољење!  

Радуј се, безвременог Бога Сина пречисто Сместилиште!  

Радуј се, Бога Духа Свесветог изабрано Обиталиште!  

Радуј се, небеских Чинова Ангелских непрестано Удивљење!  

Радуј се, тамних сила адских најужасније Устрашење!  

Радуј се, јер Тебе у ваздуху сретају многооки херувими!  

Радуј се, јер Теби шестокрили серафими узносе похвалне песме!  

Радуј се, јер се преблагом покрову Твоме и ми земнородни благодарно клањамо!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 2.  

Када Те свети Андреј и Епифаније угледаше, где се у цркви у ваздуху молиш Богу за 

хришћане, познадоше да си Ти Мати Христа Бога нашег, Који се узнео на небо, и падоше на 

земљу, и радосно се клањаху свеблагом покрову Твом, кличући: Алилуја!  

Икос 2.  

У штићењу православних људи Ти си, Богородице Дјево, разум који се не може схватити; 

зато непријатељи наши не знају колико је силна молитва Мајке Божје; а ми, добро 

познавајући Твоју свемоћну заштиту, кличемо Ти са умилењем овако:  



Радуј се, свемилосрдна Утешитељко свих тужних и оптерећених!  

Радуј се, неуморна Наставице свих заблуделих и заслепљених!  

Радуј се, јер мољењем Својим Ти брзо умирујеш гнев Божји, који се с правом диже на нас!  

Радуј се, јер Ти свемоћним мигом Својим укроћујеш зле страсти наше!  

Радуј се, снажни Будилниче заспалих савести!  

Радуј се, лако Савлађивање рђавих навика!  

Радуј се. јер због Тебе стење ад и дршћу духови зла!  

Радуј се, јер нам се због Тебе врата раја свима отварају!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 3.  

Сила Вишњега осењује оне који са вером и побожношћу прибегавају Твоме свечесном 

покрову, јер се само Теби Јединој, Пресветој и Пречистој Матери Божјој даде да се свака 

молитва Твоја испуни; зато верни свакога узраста славослове Тебе и Сина Твог, кличући: 

Алилуја!  

Икос 3.  

Имајући непотрошиво богатство милосрђа, Владарко, Ти свима крајевима земље пружаш 

руку помоћи: болнима исцељење. паћеницима олакшање, слепима вид, и свима дајеш све - 

свакоме према његовој потреби, свима који благодарно кличу:  

Радуј се, православних царстава неразрушива Тврђаво и Бедеме!  

Радуј се, светих храмова и олтара најлепши Украсе!  

Радуј се, царских престола највернија Заштито!  

Радуј се, племенитих градоначелника будна Помоћнице!  

Радуј се, хришћанских вођа и војски непобедиви Војводо!  

Радуј се. неподмитљивим судијама свето Огледало правде!  

Радуј се, наставника и васпитача савршени Разуме!  

Радуј се, побожних домова и породица Благослове!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  



Кондак 4.  

Нама, које витла бура многих беда, Ти помажеш, Владичице, јер стојиш пред лицем олтара 

Господњег подигавши руке Своје и молиш се да на недостојну молитву нашу погледа Господ, 

Цар Славе, и да послуша молбе нас који призивамо Свето Име Твоје, а Сину Твоме кличемо: 

Алилуја!  

Икос 4.  

Господ Бог услиши Исуса Навина када се молио и заповедио сунцу да стане док не победи 

непријатеље; чује и сада Господ Исус молитве Твоје, изабрана Палато Духа Светога. Зато и 

ми грешни, уздајући се у покров Твој, усуђујемо се говорити Теби, као Божјој Матери:  

Радуј се, мисаоним сунцем озарена, која просвећујеш и нас незалазном светлошћу!  

Радуј се, јер си сијањем пречисте душе Своје сву земљу просветила!  

Радуј се, јер си чистотом тела Свог сва небеса развеселила!  

Радуј се, светих обитељи Христових Покрове и Снабдевање!  

Радуј се, верних пастира Цркве Бодрости и Уразумљење!  

Радуј се, богобојажљивих инока и инокиња Наставнице!  

Радуј се, побожних стараца непомутиво Успокојење!  

Радуј се, чистих девојака и удовица тајно Весеље!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 5.  

Када боговидац Мојсије некада у битци против Амалика подизаше руке, Израиљ одолеваше; 

а када пусташе руке, тада Амалик побеђиваше; када га пак придржаваху, укрепљен, он 

победи непријатеља. А Ти, о Богомајко! Подигавши руке Своје на молитву, и ако их нико не 

придржава, увек побеђујеш непријатеље хришћанске, и непобедив си штит нама који 

кличемо: Алилуја!  

Икос 5.  

Сабори светитеља, видевши Те где на ваздуху у цркви Влахернској молитвено пружаш руке 

ка Сину и Богу, радосно Ти с Арханђелима и Анђелима запеваше благодарну песму. А ми, 

укрепљени Твојим рукама, које су јаче од Мојсијевих руку, умилно Ти кличемо:  

Радуј се, јер руке Твоје придржава једина љубав Твоја према свима нама и милосрђе!  

Радуј се, јер се наши видљиви и невидљиви непријатељи не могу одржати пред Тобом!  



Радуј се, јер Ти прогониш тамну војску страсти и похота наших!  

Радуј се, јер неопаљиво држиш на рукама Својим Божански Огањ - Христа и нас озебле 

загреваш Њиме!  

Радуј се, дивно Крунисање оних што целомудријем војују против тела!  

Радуј се, присни Разговоре оних што се у посту и безмолвију подвизавају!  

Радуј се, брза Утешитељко оних што малаксавају од суморности и туге!  

Радуј се, јер Ти снабдеваш благодаћу смирења и трпљења!  

Радуј се, Радости наша,засклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 6.  

Свети Роман Слаткопевац јави се као проповедник неисцрпне благодати и милости Твојих, 

када од Тебе прими у сну књижни свитак за душевну храну. И он, умудрен тиме, стаде 

зналачки певати у славу Твоју, а светима писати похвалне песме, кличући са вером: Алилуја!  

Икос 6.  

Засијала си као зора истинског Сунца Правде, Дјево Богоотроковице, просвећујући све 

премудрошћу Бога, Сина Твога, и приводећи у познање истине оне који Ти кличу овако:  

Радуј се, јер си родила телом Христа, Божију силу и Божију премудрост!  

Радуј се, јер си посрамила луду мудрост овога века и заслепљене њоме изводиш на прави пут!  

Радуј се, Чуварко свете вере и Наставнице православних догмата!  

Радуј се, Искоренитељко безбожних јереси и трулежних раскола!  

Радуј се, јер Ти добро знаш све што је тајно и тешко предвидљиво и то казујеш којима треба!  

Радуј се, јер посрамљујеш лажне провидљивце и празна гатања!  

Радуј се, јер људима, када су у недоумици, Ти стављаш у срце мисао добру!  

Радуј се, јер Ти одвраћаш од штетних замисли и неразумних жеља!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 7.  

Хотећи да покаже неистражљиви бездан самилости Свога човекољубља, дуготрпељиви 

Свевидац Господ изабра Тебе једину за Матер Себи и учини Те несавладљивом заштитом 



људима: да, ако се ко и нађе праведним судом Божјим достојан осуде, ипак буде моћним 

покровом Твојим сачуван за покајање, кличући: Алилуја!  

Икос 7.  

Господе, Ти показа дивна дела Своја у Пречистој Матери Својој, када се у рукама Њеним 

појави светлији од сунца предивни омофор којим она закриљаваше народ у цркви 

Влахернској и чувши за такво милосрдно заузимање Њено, запрепашћени и обрадовани, сви 

говораху:  

Радуј се, јер си нерукотворни омофор распрострла као облак над целим светом!  

Радуј се, јер на руци Својој држиш знак Превечног Архијереја, Сина Свога!  

Радуј се, јер тиме јављаш нову милост и нову благодат у Цркви Православној!  

Радуј се, Стубе од облака који све нас заклањаш од искушења и саблазни света!  

Радуј се, Стубе огњени који свима нама показујеш пут спасења услед магле греха!  

Радуј се, јавно Окрепљење јавних подвижника побожности!  

Радуј се, тајно Саветовање тајних слугу Божјих усред света!  

Радуј се, јер Ти мене, сиромашног у добрим делима, не остављаш Својим покровом и 

благодаћу!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 8.  

Када се Ти с неба појави у Влахернској цркви, дивно Те анђели песмама опеваше, апостоли 

прославише, лик првосвештеника и преподобних и ред светих жена похвалише, Претеча и 

Богослов Ти се поклонише, а људи у цркви с весељем клицаху: Алилуја!  

Икос 8.  

Господ, Који влада свим што је на небу и на земљи, када угледа у Цркви Тебе, Матер Своју, 

где стојиш и са умилењем се Њему молиш, рече: Ишти, Мајко Моја, јер се нећу одвратити од 

Тебе, него ћу испунити све молбе Твоје и научићу све да Теби певају благодарне песме овако:  

Радуј се, Ковчеже Завета у коме се чува освећење целог рода људског!  

Радуј се, Сасуде пресвети у коме се гладнима правде чува хлеб вечнога живота!  

Радуј се, Суде свезлатни у коме се припреми за нас тело и крв Божанског Јагњета!  

Радуј се, јер напуштене од лекара Ти примаш на свемоћне руке Своје!  



Радуј се, јер Ти подижеш са болесничке постеље раслабљене телом, али не духом и вером!  

Радуј се, јер онима што гину од недуга Ти дајеш нови ум и бољи разум!  

Радуј се, јер нас Ти премудро ометаш на кривом путу греха и страсти!  

Радуј се, јер Ти ублажаваш суровост нераскајаног срца нашег!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 9.  

Сви анђели приносе похвалне песме Теби, истинитој Божјој Матери и Заступници свију који 

прибегавају к Теби, знајући да Ти неуништивим покровом Својим развесељаваш праведнике, 

заузимаш се за грешнике, избављаш тлачене и молиш се за све верне који кличу: Алилуја!  

Икос 9.  

Најученији говорници су као рибе безгласни, незнајући како да достојно прославе велики 

празник свечесног покрова Твог, јер све што они говоре о Теби, није довољно ни да се само 

наброје самилости Твоје. А ми, видећи безбројна доброчинства Твоја, радосно кличемо:  

Радуј се, јер нас чуваш од ране и смртног помора!  

Радуј се, јер Ти штитиш градове и села од изненадног земљотреса!  

Радуј се, јер Ти крепком руком избављаш од поплаве!  

Радуј се, јер росом молитава Својих спасаваш од пожара!  

Радуј се, јер снабдеваш хлебом живота против глади душевне и телесне!  

Радуј се, јер ударе муње и грома Ти одстрањујеш од главе наше!  

Радуј се, јер Ти спасаваш од најезде туђинаца и тајних убица!  

Радуј се, јер миром и љубављу Ти ограђујеш једнокрвну браћу од домаће борбе и 

непријатељства!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 10.  

Желећи да спасе род људски од преваре вражије, човекољубац Господ дарова нама земнима 

Тебе, Матер Своју, за помоћ, заклон и заштиту, да будеш утеха ожалошћенима, радост 

тужнима, одбрана злостављанима и да подигнеш из дубине греха све који певају: Алилуја!  

Икос 10.  



”Царе Небесни”, говораше у молитви Свебеспрекорна Царица стојећи у ваздуху са анђелима, 

”прими свакога човека који се моли Теби и призива у помоћ Име моје, да не отиде од иконе 

моје празан и неуслишен.” Чувши ову свеблагу молитву, сабор Светих благодарно усклику:  

Радуј се, јер чисте рукама и срцем земљоделце крунишеш благословеним плодовима!  

Радуј се, Помоћи и праведна Наградо свима који поштено раде!  

Радуј се, јер Ти пред целим светом изобличаваш клетвопреступнике и оне који неправедно 

стичу!  

Радуј се, изненадна Помоћи онима што су у опасностима на путу, на суву и на води!  

Радуј се, јер бездетне родитеље веселиш плодовима вере и духа!  

Радуј се, невидљива Одгајитељко безматерних сирочића!  

Радуј се, снажна Заступнице заробљеника и изгнаника!  

Радуј се, неуморна Старатељко о онима што су у узама и тамницама!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 11.  

Слушајући умилно појање и осећајући Твоју топлу молитву за нас, ми Те молимо, Дјево 

Богородице, не презри глас слугу Твојих, јер к Теби прибегавамо у напастима и невољама, и 

пред Тобом сузе проливамо у нашим бедама вапијући: Алилуја!  

Икос 11.  

Видевши Те где у молитви у ваздуху гориш као јарка свећа, Влахернска црква са мноштвом 

људи што беху у њој сложно клицаше: ”Откуда мени ово, да дође Мати Господа мога к 

мени?” А свети Андреј са Епифанијем топло се мољаху Теби, кличући:  

Радуј се, племенита Дародавко свих духовних и телесних дарова!  

Радуј се, верна Заступнице грешника који почињу да се кају!  

Радуј се, свагдашња Помоћнице онима који се боре са страстима и вражјим нападима!  

Радуј се, невидљиво Укроћење сурових и зверских господара!  

Радуј се, тајни Покоју и Одморе кротких и паћеничких слугу!  

Радуј се, свежељена Усавршитељко добрих бракова!  

Радуј се, брза и безболна Породитељко матера - породиља!  



Радуј се, једина Помоћнице свима нама на самртном часу!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 12.  

Измоли нам божанску благодат у Сина Твог и Бога; пружи нам руку помоћи; одагнај од нас 

сваког непријатеља и противника; и умири живот наш, да не погинемо љуто без покајања, већ 

нас прими под вечно окриље, Покровитељко наша, да радосни кличемо Теби: Алилуја!  

Икос 12.  

Славећи песмама Твој моћни покров, ми Те сви величамо као нашу сигурну Заступницу и 

клањамо се Теби Која се молиш за нас, јер верујемо и надамо се да ћеш измолити у Сина 

Свог Бога вечна и временска блага свима који с љубављу кличу Теби овако:  

Радуј се, јака Заступнице целе васељене!  

Радуј се, свих стихија земаљских и небеских Освећење!  

Радуј се, Благослове свих годишњих времена!  

Радуј се, Уништење свих напада и искушења што долазе од света, тела и ђавола!  

Радуј се, неочекивано Измирење оних што су се љуто завадили!  

Радуј се, недокучљиво Поправљење нераскајних грешника!  

Радуј се, јер не одбацујеш одбачене и презрене од свију!  

Радуј се, јер Ти и највеће очајнике извлачиш из провалије погибли!  

Радуј се, Радости наша, заклони нас од свакога зла чесним Својим омофором!  

Кондак 13.  

О, Свехвална Мати, Пречиста Госпођо, Дјево Богородице! К Теби подижем душевне и 

телесне очи, к Теби пружам раслабљене руке и из дубне срца вапијем: Погледај на веру и 

смиреност душе моје, закрили ме свемоћним омофором Својим да се избавим од свих беда и 

напасти и на самртном часу мом, о Свеблага, буди уз мене, избави ме мука, спремљених ми 

због грехова мојих, да бих увек, клањајући се Теби, клицао: Алилуја!  

(Овај Кондак се чита трипут, а онда Икос 1. и Кондак 1.) 

МОЛИТВА ПРВА Пресветој Богородици  

О, Пресвета Дјево, Мати Господа вишњих Сила, Царице неба и земље, свемоћна Заступнице 

града и земље наше! Прими ово похвално и благодарно појање од нас недостојних слугу 



Твојих и молитве наше узеси ка престолу Бога Сина Твога да милостив буде нама грешнима 

и да благодат Своју распростре на оне што поштују свечасно Име Твоје и клањају се са вером 

и љубављу чудотворној икони Твојој. Јер ми нисмо достојни да се Он смилује на нас, ако Га 

Ти, Владичице, не умилостивиш за нас, пошто Ти све можеш код Њега. Зато прибегавамо 

Теби као сигурној и брзој Заступници нашој: услиши нас који се молимо Теби; заклони нас 

свемоћним покровом Својим и измоли у Бога, Сина Свога, пастирима нашим ревност и бригу 

за душе наше, градоначелницима – мудрост и силу, судијама – правду и непристрасност, 

наставницима – разум и смиреноумље, супрузима – љубав и слогу, деци – послушност, 

злостављанима – стрпљење, увредиоцима – страх Божији, тужнима – благодушност, 

радоснима – уздржљивост, а свима нама дух знања и побожности, дух милосрђа и кротости, 

дух чистоте и правде.  

О, Пресвета Госпођо, смилуј се на немоћне људе своје: расејане сабери, заблуделе на прави 

пут изведи, старост подржи, младеж оцеломудри, децу васпитај и погледај на све нас 

погледом милостивог заступништва Твог, подигни нас из дубине греховне и просвети очи 

срца нашег да гледају на спасење; милостива нам буди овде и тамо: у крају где ћемо се 

налазити после пресељења са земље и на Страшном Суду Сина Твог, а оце и браћу нашу што 

су се у вери и покајању преставили из живота овог, уврсти у вечном животу са анђелима и са 

свима светима. Јер Ти си, Госпођо, слава небеских и земаљских бића, Ти си по Богу нада и 

заступница свију нас који Ти са вером прибегавамо. Теби се дакле молимо и Теби, као 

свемоћној Помоћници, предајемо сами себе, и један другог, и сав живот свој, сада и увек и 

кроза све векове.Амин! 

* 

* * * 

* 

МОЛИТВА ДРУГА Пресветој Богородици у невољи и потиштености  

Преблага Царице моја, Пресвета Надо моја, Уточиште сиротанима и Заступнице путницима, 

Помоћи онима који су у беди, Заклоне потиштенима, видиш моју невољу, видиш моју муку: 

са свих страна сам опкољен искушењем, а нема никога да ме одбрани. Зато ми Ти сама 

помози као немоћном, збрини ме као странца, упути ме као заблуделог, излечи ме и спаси као 

безнадежног. Немам друге помоћи, ни заступништва, ни утехе осим Тебе, о Мајко свих 

невољних и оптерећених! Стога погледај на мене грешног и потиштеног и закрили ме 

пресветлим омофором Својим да се избавим од зала која су ме опколила и ја ћу вавек славити 

преславно Име Твоје. Амин! 

 


