
АКАТИСТ СВИМ СВЕТИМ СРБИМА*1*2 
Кондак 1. 

забрани  угодници  Божји,  најчеститији 
представници  рода  српског,  миомирни 

цветови рајски, из крила Цркве српске узабрани 
и  у  рај  небески  узнесени,  пошто  сте  стекли 
слободу  пред  Господом,  молимо  вас,  богоносни 
оци,  помозите  нам  молитвама  вашим  и 
ослободите  нас  свих  невоља,  да  вам  кличемо: 
Радујте  се,  сви  свети  угодници  Божји, 
молитвеници српскога рода.  

И 

Икос 1. 

нђели  роду  српском  били  сте,  богоносни  оци,  анђелски  сте  на  земљи 
поживели,  анђелима  сте  се  на  небу  придружили,  одакле  нас  духовно 

греје  благодатни  дах  молитава  ваших,  озаравајући  нас  небеском  светлошћу  и 
одгонећи  греховни  мрак  са  душа  наших.  Зато  вам  од  срца  приносимо  ову 
похвалу: Радујте се, добри анђели рода српског. Радујте се, путеводитељи наши 
стазом спасења. Радујте  се,  чврсти стубови Српске Православне Цркве. Радујте 
се,  светионици  небеске  светлости.  Радујте  се,  дивни  учитељи  православља. 
Радујте се, мирисни цветови светосавља. Радујте се, пресвети јерарси Христови. 
Радујте  се,  свети  благоверни  цареви,  кнежеви  и  деспоти  српски.  Радујте  се, 
мноштво мученика и мученица пострадалих за Христа. Радујте се, преподобни 
оци  и  преподобне  мајке,  што  Христу  усрдно  послужисте.  Радујте  се, 
праведници Христови. Радујте се, молитвеници пред Господом. Радујте се,  сви 
свети угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

А

Кондак 2. 

идећи пред нама вас,  светле огњене стубове, који нам  јасно осветљавате 
пут у ноћи овога живота, преподобни Симеоне мироточиви и светитељу 

Саво,  верни  изданче  његов,  као  првенце  светитељства  у  роду  српском, 
захваљујемо Господу Богу на милости Његовој и кличемо Му: Алилуја.  

В 
Икос 2. 

азумом  небеским  расуђујући,  богомудри  оци  наши,  презрели  сте  све 
лепоте овога света, и у Христу сте нашли утеху и мир душевни. И сада, 

заједно са Христом, обитавате у царству небеском, славећи Бога и молећи Му се 
за добро, благостање, мир и спасење рода српског. Због тога вам ми узносимо 
ову похвалу: Радујте  се, носиоци благодати Христове. Радујте  се, подвижници, 

Р
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који  подвизима  својим  сву  земљу  српску  оплемењујете.  Радујте  се,  постници, 
који постом и молитвом  све  освећујете.  Радујте  се,  чудотворци,  који  чудесима 
својим сав род српски обасјавате. Радујте се, бисери духовни, који сте из српског 
рода  до  Горњег  Сиона  заблистали.  Радујте  се,  јер  сте  добротом  душа  ваших 
Христу  Богу  угодили.  Радујте  се,  сви  свети  угодници  Божји,  молитвеници 
српскога рода.  

Кондак 3. 

илом  Христовом  испуњени  светитељи  српски,  богомудри  оци  наши, 
архиепископи  и  епископи:  Арсеније,  Саво  други,  Григорије  рашки, 

Јевстатије,  Јакове,  Саво  трећи  и  Никодиме,  верни  пастири  духовнога  стада 
Српске Цркве Христове, молите пастиреначалника Христа да и нас,  заблуделе 
овце Његове, прихвати, оснажи и упути, да будемо достојни наследници ваши, 
живећи праведно и богоугодно у овоме свету, да бисмо, заједно са вама могли 
увек певати Богу: Алилуја.  

С

Икос 3. 

мајући  једину  жељу:  само  Христу  Спаситељу  угодити,  и  правдом  и 
истином  Њему  послужити,  свети  и  преблажени  оци  наши, 

архипастири  стада  Христова,  удостојили  сте  се  царства  небеског  и  постали 
добитници  венаца  непролазне  славе.  Молимо  вас,  оци  свети,  помолите  се 
Господу  Хрис  ту,  да  и  нас  удостоји  удела  спасених,  да  бисмо  вам  могли  са 
захвалношћу  приносити  ову  похвалу:  Радујте  се,  верни  архипастири  Српске 
Цркве Православне.  Радујте  сe,  добри  учитељи  и  просветитељи  рода  српског. 
Радујте  сe,  достојни  наследници  небеске  радости  и  непролазне  славе  светих. 
Радујте  се,  заслужни  учесници  рајскога  блаженства  и  невечерње  светлости. 
Радујте  се,  јер  с  горњих  висина  славе  ваше  милостиво  погледате  на  нас  доле. 
Радујте  се,  јер  нас,  духовно  стадо  ваше,  и  децу  рода  вашег,  и  сада  с  љубављу 
посећујете. Радујте се, сви свети угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

И 

Кондак 4. 

уру животну храбро поднесте, и царство земаљско небеским заменисте, 
богоблажени јерарси и мудри руководитељи Цркве Српске Православне: 

Данило  други,  Јоаникије,  Спиридоне,  Јефреме,  Кирило и Никоне  и Максиме, 
деспоте српски. Зато вас Христос обогати вечним непропадљивим богатством. 
Молимо вас, оци свети, не заборавите нас, но молите за спасење свих који кличу 
Богу: Алилуја.  

Б
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Икос 4. 

идећи  вашу  љубав  према  Господу,  богоносни  оци  наши,  светитељи 
српски,  и  вашу  ревност  у  извршавању  свих  заповести  Христових,  а 

подстрекавани вашим примером, трудимо се да одбацимо духовну лењост и да 
се  латимо  духовних  подвига.  Имајући  вас  на  томе  путу  сигурне  учитеље  и 
руководитеље,  ми  вам  радосно  приносимо  ову  похвалу:  Радујте  се,  неуморни 
молитвеници, пред Богом за мир целог света. Радујте се, достојни наследници 
рајског блаженства. Радујте се,  јер сте постом и молитвом душе ваше хранили. 
Радујте се,  јер сте трпљењем и свеноћним бдењима невидљивог врага потпуно 
савладали. Радујте се, јер својим усрдним молитвама Богу, народу своме најбоље 
помажете.  Радујте  се,  јер,  примером  свог  богоугодног  живота,  народ  српски 
Богу  обраћате.  Радујте  се,  сви  свети  угодници  Божји,  молитвеници  српскога 
рода.  

В 

Кондак 5. 

огосветле звезде показасте се на небу Православне Цркве Српске, славни 
јерарси  Христови:  Макарије,  Гаврило  први,  Клименте  охридски, 

Василије острошки, Саво ердељски, Петре цетињски и  Јевстатије. Молимо вас, 
богољубиви оци наши, не престајте молити се Господу, да нас сачува од сваке 
напасти  и  свакога  зла,  да,  вашим  заузимањем  спасени,  кличемо  увек  Богу 
Спаситељу: Алилуја.  

Б

Икос 5. 

лушајући  о  вашем  светом животу,  којим  сте  земљу  српску  осветили  и 
народ српски облагородили, дивимо се ревности вашој и љубави према 

Христу. Као верни подражаваоци милосрдног Христа, осените и нас молитвама 
вашим и упутите на стазу покајања и спасења, да вам свесрдно кличемо: Радујте 
се, орлови небески, који са земаљских низина смело узлетесте на гору небеску. 
Радујте  се,  слаткогласне  ластавице,  које  земљу  српску  испунисте  брујањем 
молитава ваших. Радујте се,  јер вас Господ,  још на земљи, прослави благодаћу 
чуда  и  даром  исцељења.  Радујте  се,  јер  вас  на  небу  обасја  тросунчаном 
светлошћу.  Радујте  се,  јер  је  награда  ваша  велика  на  небесима.  Радујте  се,  јер 
душе  ваше,  слично  сунцу,  сијају  небеском  светлошћу.  Радујте  се,  сви  свети 
угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

С

Кондак 6. 

роповедајући  Еванђелску  науку,  не  само  речју  но  и  животом  својим, 
показасте  се  слични  апостолима Христовим,  преподобни и  богоносни 

оци  наши:  Науме  охридски,  Горазде,  Ангеларије  и  Саво,  Гаврило  лесновски, 
П 
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Прохоре  пчињски,  Јоакиме  осоговски,  Симоне  монаше,  Давиде  и  Петре 
коришки.  Зато  вас  Господ Христос  и  награди  венцем  славе,  да  са Њим  вечно 
царујете у рајским обитељима. О, преблажени оци свети,  чудотворци, молите 
Спаситеља Христа,  да  не  лиши небеског  наслеђа и  нас,  који радосно  кличемо 
Богу: Алилуја.  

Икос 6. 

асијасте на  небу Цркве Српске,  као  богосветли  светионици,  озаравајући 
вашим чудима сву земљу српску, преблажени оци наши. И са љубављу и 

захвалношћу спомињу се света имена ваша с краја на крај земље српске, и сви 
вам  свесрдно  певамо  хвалу:  Радујте  се,  радосни  весници  свемоћи  и  славе 
Христове. Радујте се, ревносни подвижници, сведоци љубави Христове. Радујте 
се,  јер молитвама својим исцељујете душевне и телесне болести. Радујте се,  јер 
кротошћу својом мноштво верних приводите небеском Цару – Христу. Радујте 
се,  јер  сте  од  Господа  примили  власт  над  нечистим  духовима.  Радујте  се, 
ратоборци духовни,  наоружани часним крстом,  смирењем и правдом. Радујте 
се, сви свети угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

З 

Кондак 7. 

оће ли ко да живи побожно у Христу, наћи ће у вама најбољи пример 
богоугодног  живота,  преподобни  и  богоносни  оци  наши:  Теоктисте  – 

Драгутине  краљу  српски,  Григорије  ћутљиви,  Јоаникије  девички,  Јефтимије, 
Јефреме  и  Несторе  –  дечански,  Јоасафе  царевићу  –  метеорите,  и  Нектарије 
битољски,  јер  ви  остависте  све  красоте  овога  света  и  у  Христу  нађосте  мир 
душама својим. Молите се Господу Христу за добро и спас српског народа, да и 
нас  смирене  удостоји  Царства  Небескога,  да  можемо,  заједно  са  вама,  увек 
певати Творцу своме: Алилуја.  

Х

Икос 7. 

ови  Сион  постаде  земља  српска  кад  из  ње  произиђоше  духовна  чеда 
која  даноноћно  благосиљају  Господа.  И  ево  нас  данас  светли  сабор 

преподобних  отаца,  часних  изданака  народа  српског,  призива  на  духовно 
славље,  а  трудови  и  подвизи њихови  подстичу  нас  да  им  узносимо  заслужну 
похвалу: Радујте се, велики угодници Божји, јер сте величином подвига својих и 
анђеле  задивили.  Радујте  се,  преславни  чудотворци,  који  у  свим  бедама  и 
жалостима помажете људима. Радујте се, благодатни изданци народа српског. 
Радујте  се,  духовни  украси  и  радовање Српске Цркве Православне.  Радујте  се, 
усрдни посредници пред Богом радости наше и славе вечне. Радујте  се,  хитри 
испунитељи  свих  наших  добри  жеља.  Радујте  се,  сви  свети  угодници  Божји, 
молитвеници српскога рода.  

Н
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Кондак 8. 

еобичан  је  и  диван  венац  који  ви  собом  представљате,  славни  Божји 
угодници,  преподобни  оци  наши:  Никодиме,  Висарионе,  Стефане 

пиперски, Ромило раванички, Романе, Несторе, Мартирије, Данило и Сисоје – 
Синаити,  Зосиме  тумански,  Григорије  горњачки,  Јове  у  Драчи  и  Рафаило 
банатски.  Јер  ви  у  разним  крајевима  земље  поживесте,  но  у  вери  једнодушни 
бисте,  и  једном  светошћу  просијасте  у  Господу  и  Богу  нашем  Исусу  Христу. 
Помозите, молитвама вашим, да и ми будемо учесници славе небеске, певајући, 
с вама заједно, Богу: Алилуја.  

Н

Икос 8. 

ви  крајеви  земље  српске,  горе  и  долине,  поља  и  планине,  осећају  и 
пројављују  благодат  Божју,  јер  из  њих,  као  каква  плодоносна  рајска 

дрвета, произиђоше зборови светитеља, мученика, преподобних отаца и мајки 
и  праведних  душа,  чијим  плодовима  храњени  јачамо  душе  своје.  Зато  им, 
захвалним срцем и устима, узносимо ову заслужну похвалу: Радујте се, анђели 
земаљски и људи небески. Радујте се, мирисни кринови произникли у Српству. 
Радујте  се,  јер  сте  својим небеским врлинама  српску  земљу онебесили. Радујте 
се,  стални  заступници  пред  Господом  за  цео  свет  Хришћански.  Радујте  се, 
избраници Божји, који сте заслужност тога избора многим чудима засведочили. 
Радујте  се,  славни победници,  који  сте Христовом десницом овенчани. Радујте 
се, сви свети угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

С

Кондак 9. 

ви  анђели  Божји  задивљени  су  топлином  љубави  ваше  према  Христу, 
роду и цркви, као и величином подвига и одрицања ваших, преподобне 

мајке  наше:  Анастасијо,  мајко  светог  Саве,  Параскево,  Јелено  краљице,  Јелено 
дечанска,  Јефросинијо љубостињска – царице; Ангелино деспотице,  Јелисавето 
кнегињо, великомученице Злато мегленска и блажена Еуфимијо девичка. Вас је 
Господ  Христос  признао  и  исповедио  пред  Оцем  својим  небеским,  Који  је 
прихватио  оданост  вашу  и  примио  жртве  трудова  ваших,  те  су  ваша  имена 
записана  у  књигу  вечнога  живота.  И  ви  сада  са  свима  светима  певате  Богу: 
Алилуја.  

С

Икос 9. 

ајвештији говорници не би могли набројати и изнети све врлине ваше, 
нити  описати  сву  топлину  љубави  ваше  према  Господу  Христу,  свете 

богољубиве мајке наше, јер ви и после смрти сијате врлинама својим, и љубављу 
према  Господу  загревате  душе  народа  српског.  Зато  вам  захвални  род  ваш 

Н
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српски  и  узноси  ову  похвалу:  Радујте  се,  благовољењем  Божјим,  изабране  на 
земљи.  Радујте  се,  нетрулежним  венцима  овенчане  на  небесима.  Радујте  се, 
дивни цветови еванђелског сада Православне Цркве Српске. Радујте се, зрацима 
тросунчане  светлости  на  небу  обасјане.  Радујте  се,  јер  Христа  Господа  душом 
заволесте.  Радујте  се,  јер Њему  једином  свесрдно  послужисте.  Радујте  се,  све 
свете угоднице Божје, молитвенице српскога рода.  

Кондак 10. 

паситељу Богу усрдно послужисте, не бојећи се ни саме смрти, но смело 
за Христа пострадасте  светли мученици Господњи:  царе Урошу,  Јоване 

Владимире,  кнеже  зетски,  Ђорђе  кратовски,  Христо  албански,  Анастасије, 
Никито  светогорски,  игумане  Пајсије  и  Ђаконе  Авакуме  и  све  мноштво 
мученика  с  вама,  и  Теодоре  Сладићу,  комоговински.  Зато  се  и  удостојисте 
мученичких венаца, и сјединисте се са светим мученицима, са којима се сада на 
небу радујете, певајући Богу Спаситељу: Алилуја.  

С

Икос 10. 

ара небеског показасте се храбри војници и ви сви српски мученици, јер 
за Њега пострадасте до крви и бисте Му верни до смрти. Због тога вас Он 

награди  благодаћу  својом,  и  силом,  да  и  после  смрти  ваше,  народ  српски 
руководите и ка Христу путеводите. Зато вас благодарни народ српски слави и 
велича  и  узноси  вам  ову  похвалу:  Радујте  се,  на  земљи  дивни  сведоци  славе 
Божје.  Радујте  се,  на  небесима  славни  представници  рода  српског.  Радујте  се, 
прекрасни драгуљи вере праве, који сијате зрацима Божје благодати. Радујте се, 
браниоци  православља,  који  примером  својим  утврђујете  народ  свој  у  вери. 
Радујте  се,  моћни  помагачи  наши  у  сваком  добром  делу.  Радујте  се,  крепки 
заштитници  наши  пред  Богом  од  свакога  зла. Радујте  се,  сви  свети  угодници 
Божји, молитвеници српскога рода.  

Ц

Кондак 11. 

есму  Пресветој  Тројици  узносе  сви  свети  српски  краљеви:  Стефан  – 
Владислав, Милутин и Стефан дечански и кнежеви: Стефан – Урошица, 

Лазар  косовски  и  Стефан  Штиљановић,  славећи  победе  над  безбожним 
агарјанима и над свим непри јатељима Христовог и српског имена и, молећи се 
усрдно за добро и спас српског народа, радосно кличу Богу: Алилуја.  

П 

Икос 11. 

вети зраци богоугодног живота вашег, о, сви свети благоверни краљеви и 
кнежеви  српски,  као  каква  сунца,  обасјавају  сву  земљу  српску,  – 

загревајући  је небеском топлином,  да може плодоносити Еванђелске плодове. 
С

‐ 6 ‐ 



СВЕТИМ СРБИМА 
 

И ми, поштујући свете успомене ваше и љубав вашу према православном роду 
српском, усуђујемо се узнети вам из дубине душа наших ову похвалу: Радујте се, 
јер ви небеско царство претпостависте земаљском. Радујте се, јер земаљску славу 
употребисте  за  стицање  небеске.  Радујте  се,  јер  делом  показасте,  како  се  и  са 
владалачких  престола  може  смирено  служити  Богу.  Радујте  се,  јер  својим 
примером доказасте, да се истинском службом Богу најбоље служи своме роду. 
Радујте  се,  добри  владари  на  земљи.  Радујте  се,  смерни  служитељи  на  небу. 
Радујте се, сви свети угодници Божји, молитвеници српскога рода.  

Кондак 12. 

лагодат Божја изабрала  вас  је,  као  своје  сасуде,  свети праведни деспоти 
српски: Стефане Лазаревићу, Стефане нови, слепи и Јоване нови, и свети 

Јосифе  нови,  и  сви  српски  свети  угодници  Божји,  именовани  овде  и 
неименовани, да нам будете сјајне звезде водиље кроз живот наш на земљи, и да 
нас  приведете  Господу  Христу,  те  да  заједно  са  вама  вечито  певамо  Богу: 
Алилуја.  

Б

Икос 12. 

певајући  заслуге  ваше  пред  Богом,  сви  свети  српски  угодници  и 
угоднице  Божје,  ми  величамо,  хвалимо  и  славимо  Господа  Исуса 

Христа, осветитеља светих и Творца чудотвораца, Који вас  је осветио изливши 
на вас обиље својих благодатних дарова. А вама, моћни заштитници наши пред 
Богом,  уз  топлу  захвалност,  узносимо  ову  похвалу  кличући  вам:  Радујте  се, 
пријатељи  свих  светих.  Радујте  се,  грађани  небеског  Јерусалима.  Радујте  се, 
покровитељи  народа  српског.  Радујте  се,  чувари  и  украситељи  Цркве  Српске 
Православне. Радујте се, небески будилници савести наше. Радујте се, неуморни 
трудбеници на њиви Господњој. Радујте се, свети угодници Божји, молитвеници 
српскога рода.  

О 

Кондак 13. 

 велики  угодници  Божји,  најславнији  изданци рода  српског,  даровани 
нам од Бога покровитељи и заштитници на небу, далеко смо од вас, не 

толико растојањем од земље до неба, колико бројним гресима нашим. Ипак се, 
ево,  усуђујемо  принети  вам  ову  малу  похвалу,  и  о  једном  вас  само  умолити: 
молите Спаситеља Христа, Бога нашег, да нама, и целом роду српском опрости 
све грехе наше; да нас посети, очисти и освети, обнови и благослови, и удостоји 
Царства Свог Небеског, да бисмо Му, као света Небеска Србија, заједно са вама 
вечито певали: Алилуја.  

О, 

(Овај кондак се чита 3 пута, а затим поново икос 1. и кондак 1.)  
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 најдивнији и најсветлији изданци православног рода српског, достојни 
наследници  Христовог  Царства  Небеског:  патријарси,  архиепископи, 

епископи,  цареви,  кнежеви  и  деспоти,  царице,  кнегиње  и  деспотице, 
свештеномученици,  мученици  и  мученице,  преподобни  оци  и  преподобне 
матере, и сви свети угодници Божји, који из рода српског просијасте и у Христу 
Богу  велику  благодат  стекосте,  ево,  падамо  на  колена  и  најсмиреније  вас 
молимо:  молите  се  Христу  Богу  да  излије  на  нас  богату  милост  своју,  и 
благослови,  да  се  у  Цркви  Српској  Православној,  и  у  целом  роду  српском, 
учврсти  дух  праве  вере  и  побожности,  дух  љубави  и  мира  и  радости  у  Духу 
Светом;  да  се  сви  духовно  и  телесно  очистимо,  и  да  се  духом  и  истином 
поклањамо Богу,  старајући се увек о извршавању заповести Божјих и  спасењу 
душа.  

О, 

Архипастирима  и  пастирима  цркве  испросите  у  Господа  свету  ревност  и 
старање  за  спасење  поверене  им  пастве:  народа  српског  православног.  Силом 
љубави  ваше  охрабрите  их  и  подржите  у  светој  делатности њиховој:  да  верне 
подржавају у вери, неверујуће да просвећују, незналице да упућују и поучавају, 
сумњивце  да  убеђују  и  у  вери  утврђују,  отпале  од  православне  цркве  да 
обраћају и у крило цркве враћају, грешне да покрећу на покајање, покајнике да 
теше и на путу исправљања подржавају и у светости живота утврђују. Да речју и 
делом  народ  српски  воде  путем  Еванђелског  следовања  Христу:  ка  вечном 
царству светих, које је припремљено за праведнике.  

Још  се  молите,  о,  ви  моћни  заштитници  наши  пред  Богом,  да  благослови 
Господ,  да  у  земљи нашој милост и истина буду увек  заједно,  а правда и мир 
нераздвојно.  

Молите  се  још  и  за  мир  целог  света.  Да  се  учини  крај  свима  ратовима  и 
сваком крвопролићу на земљи; да се нигде и никад више не пролива крв људска 
као вода; да се не искорењује честитост и побожност код људи; да се не разарају 
храмови Божји на земљи и да се не уништи свето богослужење. Него да се мир 
Божји  зацари  у  читавом  свету:  да  међу  свим  људима  и  народима  на  свету 
завлада  љубав  и  слога  и  међусобно  разумевање,  па  да  сви  људи  буду  синови 
мира,  који  ће  одсад  живети  у  слози  и  љубави  и,  заједно  са  вама,  и  свима 
светима,  славити  и  хвалити  Бога:  Оца,  и  Сина,  и  Светога  Духа,  Тројицу 
једнобитну и нераздељиву, сада и увек и у све векове. Амин.  
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