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Икона Пресв. Богородице Одигитрије, са Христом (Итало-критски рад, 16. век). 

Налази се у Беогрдској цркви св. ап. и јев. Марка, после рестаурације је 

постављена испред олтара са леве стране, у засебном дрвеном трону. Претходно 

је била чувана у ризници храма. 



 
КанHнъ молeбный ко прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ и3 

приснодв 7э мRjи њ грaдэ бэлгрaдстэмъ и3 р0дэ 
сeрбстэмъ, въ чeсть чудотв0рныz їкHны є3S 

бэлгрaдскіz nдіги1тріи: 

глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ, и3 въ сэдaльнэ]: 

Владhчице богор0дице, њгради2 грaдъ тв0й. [Творeніе:] Зорaстово. 

Тропaрь, глaсъ д7: 

нeсь свётлw красyетсz пrт0льный грaдъ бэлгрaдскій, * и3 вeселw 
торжествyютъ вс‰ колBна сє1рбскаz: * и3 чудотв0рному твоемY 

џбразу, вLчце, притекaютъ: * и3 молsщесz тебЁ, ўмилeннw вопію1тъ: * 
q! преслaвнаz дв7о бц dе, * моли1сz и3зъ тебE воплоти1вшемусz, * хrтY, бGу 
нaшему, * да и3збaвитъ грaдъ нaшъ и3 n§ество нaше * t всsкихъ бёдъ и3 
њбстоsній, * и3 сп7сeтъ дyшы нaшz ћкw чlвэколю1бецъ. 

Пёснь №. Їрм0съ: 

Tвeрзу ўстA мо‰, * и3 нап0лнzтсz д¦а, * и3 сл0во tрhгну цRи1цэ 
м™ри, * и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, * и3 воспою2 рaдуzсz то‰ чудесA.  

Lчце нaша прес™az, * гпcжE, дв7о бцdе, * грaде њдушевлeнный цRS 
нб cнагw, * зaщити2 и3 грaдъ сeй, * є3г0же сердeчною люб0вію даровa 

ти * пред0блій дeспотъ сeрбскій стефaнъ*1 выс0кій. 

иковствyюще днeсь, q! хrтоимени1тіи лю1діе, * пріиди1те, восхвaлимъ 
пречcтую бцdу: * всёхъ печaльныхъ крёпкое прибёжище, * и3 

бlговёрныхъ владётелей сп7си1тельное наставлeніе. 

                                                            
1* у црквено-словенском тексту име деспота остављено како је уобичајено у том језику, а у србском тексту 

дато онако како га Срби изворно изговарају. 

Д 

В 

Л 



 

КАНОН МОЛБЕНИ ПРЕСВЕТОЈ ВЛАДИЧИЦИ НАШОЈ БОГОРОДИЦИ И 

ПРИСНОДЈЕВИ МАРИЈИ ЗА ГРАД БЕОГРАДСКИ И НАРОД СРБСКИ, 

У ЧАСТ ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ ЊЕНЕ БЕОГРАДСКЕ ОДИГИТРИЈЕ;*2 

глас 4, коме је акростих [у тропарима и у сједал(е)ну]: 

Владичице Богородице, огради град Твој. [Творење:] Зорастово. 

Тропар, глас 4: 

анас се светло украшава престо(л)ни град Београдски, * и 

весело торжествују сва колена Србска; * и чудотворном Твоме 

образу, Владичице, притичу; * и молећ(и) се Теби, умилно вапију: * 

О! преславна Дјево Богородице, * моли се из Тебе оваплоћеном, * 

Христу, Богу нашем, * да избави град наш и отаџбину нашу * од 

свак[акв]их беда и напасти, * и спасе душе наше као човекољубив. 

Песма 1. Ирмос: 

Отворићу уста своја, * и напуниће се Духа, * и реч ћу изнедрити 

Царици Матери, * и показаћу се светло торжествујућ(и), * и опеваћу 

радујућ(и) се Њена чуд(ес)а.*3 

ладичице наша пресвета, * Госпођо, Дјево Богородице, * граде 

одуховљени Цара небеског, * заштити и град овај, * који Ти 

ср(да)чаном љубављу дарова * прехрабри деспот Србски Стеван 

Високи. 

икујућ(и) данас, о! Христоимен(ит)и људи, * ходите, 

усхвалимо пречисту Богородицу; * свих жалосних моћно 

прибежиште, * и благоверних владара спаситељну наставу. 

                                                            
2* Молбени канон чудотворној икони Пресв. Богородице – Београдској Одигитрији састављен током 2014. 

године, а редигован током 2015. г. Измењен акростих (због намераваног превођења на србски језик) и 

допуњен по једним тропаром за сваку песму током септембра и октобра 2015. г. Поново прегледано, 2. 

редакција, синхронизација и превод на србски током марта 2017. г. 
3* Ирмоси Благовештенског Канонâ према нашем преводу од 29. јануара 1994. г. уз минималну редакцију. 
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~ 3 ~   КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ, въ чeсть 

рхaгGльское цэловaніе прин0симъ ти2, * дв7о бцdе: рaдуйсz. * рaдуйсz, 
грaда бэлгрaдскагw стэно2 неwбори1маz: * рaдуйсz, р0да сeрбскагw 

застyпнице бlгом0щнаz: * рaдуйсz, є3ди1на всепётаz.  
в7э пречcтэй, бцdэ, нaшей настaвницэ, * ўб0гое сіE пёніе прин0симъ 
* ћкw да и3збaвимсz t всsкихъ бёдъ * и3 њбстоsній врaжіихъ, 

то‰ крёпкими мlтвами.  
стинное смирeніе и3 в0ли б9іей послушaніе * показaла є3си2, дв7о мRjе, 
пріeмши гавріи1лово провэщaніе: * и3 нaсъ грёшныхъ спод0би гDу 

и4стиннw слёдовати, * и3 в0ли є3гw2 с™ёй всёмъ с®цемъ воздаsтисz. 
Пёснь G. Їрм0съ: 

Тво‰ пэсносл0вцы, бц dе, * живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, * ли1къ 
себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, * въ бж cтвеннэй твоeй слaвэ, * 
вэнцє1въ слaвы спод0би. 

удотв0рною їкHною твоeю грaдъ бэлгрaдскій многaжды 
њхранsющаz, * и3 сeрбскій р0дъ t неизчeтныхъ врагHвъ 

и3збавлsющаz, * ўмилeнное пёніе ти2 прин0симъ и3 рaдостнw зовeмъ: * 
рaдуйсz, вLчце, ко сп7сeнію нaсъ наставлsющаz.  

збaви всsкагw навёта врaжіz грaдъ тв0й, вLчце, * твоемy бо 
предстaтельству прeданъ є4сть t њсновaтелz своегw2, * и3 не 

потрeбуетъ и3нaгw ўповaніz рaзвэ тебE, * и3 t тебE р0ждшагосz бGа.  
Rи1це нбcнаz, дв7о м™и пребlгaz, * щит0мъ мlтвъ твои1хъ грaдъ 
тв0й њхранsй, * и3 въ правовёріи сeрбскій р0дъ ўтверждaй, * ћкw 

є3ди1на є3си2 вск0рэ предстaтельствующаz. 
vино воз€вaніе и3 ґдaмово њбновлeніе, бцdе прес™az, * р0да сeрбскагw 
ты2 є3си2 въ бэдaхъ ск0рое заступлeніе, * и3 грaда бэлгрaдскагw во 

њбстоsніихъ крёпкое ўтверждeніе: * мjра же всегw2 въ ск0рбехъ держaвное 
ўкрэплeніе. 

lговBрнымъ и3 с™ы6мъ царє1мъ вселeнныz є3диномyдрственный, * 
дeспотъ сeрбскій стефaнъ бGовэнчaнный, * пrт0льный грaдъ св0й въ 

рyцэ твои2, вLчце, бlгонадeжднw положи2, * и3 предстaтельству твоемY 
всем0щному ввёри.
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чудотв0рныz їкHны є3S бэлгрaдскіz nдіги1тріи.  ~ 4 ~ 

рханђелски поздрав приносимо Ти, * Дјево Богородице: Радуј 

се! * Радуј се, града Београдског зиде необориви; * радуј се, 

[на]рода Србског заступнице најмоћнија; * радуј се, једина 

свеопевана! 

јеви пречистој, Богородици, нашој наставници, * убогу ову 

песму приносимо * да би смо се избавили од свак[акв]их беда * 

и напада непријатељских, Њеним моћним молитвама. 

стинско смирење и послушност вољи Божојој * показала си, 

Дјево Маријо, примив(ши) Гаврилов поздрав; * и нас грешне 

удостој да Господу истински следујемо, * и да се вољи Његовој светој 

свим срцем предајемо. 

Песма 3. Ирмос: 

Твоје песмословце, Богородице, * живи и (из)обилни изворе, * 

збор пред Тобом с(а)купљених духовно утврди, * и у божанској 

Твојој слави * венаца славе удостој. 

удотворном иконом Својом, Теби која град Београдски много 

пута [са]чува, * и Србски [на]род од неизбројних непријатеља 

избави, * умилну песму приносимо и радосно узвикујемо: * Радуј се, 

Владичице, ка спасењу наша наставнице. 

збави [од] сваке намере непријатељске град Твој, Владичице, * 

јер је Твоме заступништву предан од оснивача свога, * и не 

треба [му] дугог поуздања осим Тебе, * и од Тебе рођеног Бога. 

арице небеска, Дјево Мати преблага, * штитом молитава 

Твојих град Твој чувај, * и у правој вери Србски [на]род утврђуј, 

* јер си једина која брзо заступа. 

вино дозвање и Адамово обнављање, Богородице пресвета, * 

[на]рода Србског Ти си у бедама брза заштита, * и града 

Београдског у опсадама снажно утврђење; * и целог света у невољама 

моћно укрепљење. 

лаговерним и светим царевима васељене једн[ак]омудр(ен)и, * 

деспот Србски Стеван боговенчани, * престо(л)ни град свој у 

руке Твоје, Владичице, благонад(еж)но положи, * и заступништву 

Твоме свемоћном повери. 
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~ 5 ~   Канон молбени Пресветој Богородици, у част 

Сэдaленъ, глaсъ G: 

грaда kви1ласz є3си2 и3ногдA грaда бэлгрaдскагw и3 крёпкаz 
застyпница, * и3 р0да сeрбскагw возбрaннаz предстaтельница, вLчце 

пречcтаz: * и3 нhнэ и3збавлsй нaсъ t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй, * и3 
предварsй нaмъ при1снw въ разли1чныхъ њбстоsніихъ. 

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже: 

рaда бэлгрaдскагw жи1тельству и3спроси2 мн0жество щедр0тъ и3 бл†гъ 
земнhхъ, * и3 споспёшествуй, блгdтнаz, твои1ми мlтвами р0ду 

сeрбскому, * и3 ходaтайствуй къ сн7у твоемY пою1щымъ тS * м™рь бGа 
нaшегw и3 дв7у вои1стинну. 

Пёснь д7. Їрм0съ: 

Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, * во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ 
пребжcтвенный, * нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: * слaва, хrтE, си1лэ 
твоeй. 

 бyрь житeйскихъ вhну є4смы колeблеми: * но, пaки надёемсz 
дости1гнути въ ти1хое пристaнище сп7сeніz, * њкормлeніемъ 

твои1мъ наставлsеми, вLчце, * ћкw ты2 є3си2 њбуревaемыхъ и3звёстнаz 
к0рмчаz. 

0ждшаz пл0тію всBмъ сп7сeніе, * млcрднэйшаго и3 
чlвэколю1бнэйшаго хrтA бGа: * р†бъ твои1хъ молє1ніz не прeзри, 

всенепор0чнаz, * но потщи1сz на ўмолeніе, ћкw м™и всемлcрднэйшаz.  

 грaда твоегw2 kзhчєскаz нашє1ствіz tжени2, прес™az, * и3 вс‰ 
вр†жіz ков†рства сокруши2: * подаю1щи бlговрeменное и3збавлeніе 

рабHмъ твои6мъ, * по д0лгу тS при1снw хвaлzщымъ. 

eспота стефaна выс0каго * всёмъ с®цемъ возлюби1вшаго тS, вLчце, 
* и3 грaдъ св0й тебЁ пос™и1вшаго: * ўкрэплeньми твои1ми на враги2 

ѕёлw воoружи1вши, * побёду томY и3 њдолeніе даровaла є3си2. 
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чудотворне иконе њене Београдске Одигитрије.  ~ 6 ~ 

Сједален, глас 3: 

града си се показала негда града Београдског и моћна 

заштитница, * и[на]рода Србског бор(бе)на заступница, 

Владичице пречиста, * и сада нас избављај од свакаквих беда и 

невоља, * и буди пред нама увек у различитим напастима.  

Слава ... и сада ... глас исти: 

рада Београдског становништву испроси мноштво милосрђā и 

блага земаљских, * и по(тпо)мажи, Благодатна, Твојим 

молитвама  [на]роду Србском, * и посредуј пред Сином Твојим 

онима који певају Тебе, * Матер Бога нашега и Дјеву уистину. 

Песма 4. Ирмос: 

Седећ(и) у слави на престолу Божанства, * у Облаку лаком дође 

Исус Надбожански, * и нескверном руком спасе оне који клучу: * 

Слава, Христе, моћи Твојој! 

д бура животних вазда смо колебани; * но, опет се надамо да 

ћемо стићи у тихо приспаниште спасења, * крмањењем 

Твојим управљани, Владичице, * јер си Ти буром витланих сигурни 

крманош. 

одив(ши) телом свима Спасење, * најмилосрднијег и 

најчовекољубивијег Христа Бога; * слугу Твојих молења не 

презри, Свенепорочна, * но похитај на умољавање, као Мати 

свенајмилосрднија. 

д града Твога незнабожачке најезде одагнај, Пресвета, * и све 

непријатељске подлости скрши; * дајућ(и) благовремено 

избављење слугама Твојим, * који Те по дугу увек хвале. 

еспота Стевана Високог * који Те свим срцем заволе, 

Владичице, * и град свој Теби посвети; * укрепљењима Твојим 

против непријатељā добро наоружав(ши), * победу си му и премоћ 

даровала. 
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~ 7 ~   КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ, въ чeсть 

мёz гDа к0рмчію въ бyрzхъ мjра сегw2, * и3 м™рь є3гw2 настaвницу 
ко пристaнищу и3звёстнагw сп7сeніz: * корaбль держaвы сeрбскіz 

сквозЁ мнHгаz и3скушє1ніz * мwmсeйски проведE стефaнъ, дeспотъ 
бGомyдрый. 

Пёснь є7. Їрм0съ: 

Ўжас0шасz всsчєскаz њ бж cтвеннэй слaвэ твоeй: * тh бо 
неискусобрaчнаz дв7о, * и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа: * и3 родилA 
є3си2 безлётнаго сн7а, * всBмъ воспэвaющымъ тS * ми1ръ подавaющаz.  

rтва сeрбскагw слaвэ не до концA потемнёти далA є3си2, * но 
ски1птръ є3гw2, вседержaвнэйшаz вLчце, ўкрэпи1ла є3си2, * сл†вныz 

дeспоти стефaна и3 геHргіа и3 и3зч†діz є3гw2 * р0ду сeрбскому и3 держaвэ 
возрасти1вши. 

мманyила, бGа же и3 чlвёка, * во чрeвэ своeмъ вмэсти1вшаz, дв7о 
пренепор0чнаz: * при1зри на грaдъ бэлгрaдскій призывaющій тS, * и3 

ўкрэпи2 р0дъ сeрбскій лю1бzщій тS, * побBды на сопроти6вныz дaрующи. 

ковaнныхъ рэши1тельнице и3 њби1димыхъ ўтёшительнице, дв7о бцdе: 
* р0ждшаz t грэхA и3 смeрти свободи1телz, * діaвола порази1телz и3 

ѓда ўпраздни1телz: * є3мyже предварsй њ грaдэ бэлгрaдстэмъ и3 р0дэ 
сeрбстэмъ, * воспэвaющымъ тS возлю1бленнэйшую вLчцу. 

рaду бэлгрaдскому м0щное њхранeніе * и3 р0ду сeрбскому крёпкое 
ўтверждeніе, * їкHну твою2 nдіги1трію даровaла є3си2, вLчце: * є4юже 

нhнэ бlгоговёйнw цэлyюще, * t тебE р0ждшемусz, хrтY бGу, 
покланsемсz. 

адостотвHрнаz тво‰ наставлє1ніz, * дв7о, рaдость мjра ѓгGломъ 
пріeмшаz, * ўныв†ющаz с®цA н†ша весeліемъ и3сполнsютъ, * и3 

и3ноплемeнныхъ нашє1ствіz t грaда нaшегw tражaютъ. 

Пёснь ѕ7. Їрм0съ: 

Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, * бGомyдріи бGом™ре, 
* пріиди1те рукaми восплeщимъ, * t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ. 
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чудотв0рныz їкHны є3S бэлгрaдскіz nдіги1тріи.  ~ 8 ~ 

мајућ(и) Господа [за] крманоша у бурама света овог, * и Мајку 

Његову [за] наставницу ка пристаништу сигурног спасења; * 

брод државе Србске кроз многа искушења * као Мојсеј проведе 

Стеван, деспот богомудри. 

Песма 5. Ирмос: 

Ужасну се све и сва пред божанском славом Твојом; * јер си Ти, 

неискусобрачна, Дјево, * понела у утроби Бога над свима; * и родила 

(си) безвременог Сина, * Ти која свима који Те опевају * мир дајеш. 

арства Србског слави да сасвим потамни ниси дала, * но си 

скиптар његов, најмоћнија Владичице, укрепила, * славне 

деспоте Стевана и Ђурђа и потомке његове * [на]роду Србском и 

држави подигав(ши). 

мануила, (и) Бога и човека, * Ти која у утроби Својој смести, 

Дјево пренепорочна; * погледај на град Београдски који Те 

призива, * и укрепи [на]род Србски који Те љуби, * победе над 

противницима [му] дарујућ(и). 

кованих разрешитељко и уцвељених утешитељко, Дјево 

Богородице; * Ти која роди Ослободитеља од греха и смрти, * 

Поразитеља ђаволâ и уништитеља ада; * пред Њим стој за град 

Београдски и [на]род Србски, * који опевају Тебе, највољенију 

Владичицу.  

раду Београдском [као] моћну стражу * и [на]роду Србском 

[као] силно утврђење, * икону Твоју Одигитрију даровала си, 

Владичице; * коју сада побожно целивајућ(и), * од Тебе рођеноме, 

Христу Богу, се поклањамо. 

адостотворна Твоја управљања, * Дјево, која радост света од 

анђелâ прими, * клонула срца наша весељем испуњавају, * и 

иноплемених најезде од града нашег одбацују. 

Песма 6. Ирмос: 

Божанско ово и свечасно свршавајућ(и) празновање Богоматере, * 

богомудри, ходите, рукама запљешћимо, * и од Ње рођеног Бога 

[про]славимо. 
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~ 9 ~   Канон молбени Пресветој Богородици, у част 

рхaгGльское воспріsвшей рaдостное цэловaніе, * и3 хrтіaнъ всёхъ 
вэкHвъ сyщей непрел0жное ўповaніе, * бцdу, пёсньми нем0лчными 

по могyществу * возвели1чимъ и3 мы2 недост0йніи.  

в7о бцdе, преслaвнаz, * всsкъ љзhкъ земнор0дныхъ недов0ленъ є4сть 
пёти тS дост0йнw: * сегw2 рaди, со ѓгGломъ, вопіeмъ ти2 nбhчное 

рaдуйсz: * рaдуйсz, блгdтнаz: рaдуйсz, препрослaвленнаz: * съ тоб0ю гDь, 
дaруzй тоб0ю мjрови вeлію млcть. 

мамы тS, грёшніи, вLчце, крёпкое предстaтельство, * и3 
и3звёстное заступлeніе р0ду сeрбскому и3 грaду бэлгрaдскому: * 

тёмже тS и3 призывaемъ бlгонадeжднw во всsкой нyждэ и3 њбстоsніи.  

рaду бэлгрaдскому стэнA є3си2 и3 ўтверждeніе, q! всенепор0чнаz, * 
р0ду сeрбскому заступлeніе и3 бlгохвалeніе: * врагHмъ же нaшымъ 

стрaшное прещeніе, * и3 всBмъ супостaтwмъ многом0щное низвержeніе.  

aдость мjра t ѓгGла воспріeмши, бGорaдованнаz, * и3 нaмъ 
грBшнымъ тyюже преподaждь: * печaль нaшу бlгом0щнw 

ўтолsющи, * и3 с®цA н†ша и3збавлeніемъ веселsщи. 

Кондaкъ, глaсъ ѕ7. 
Поd: Предстaтельство хrтіaнъ: 

аступлeніе грaда бэлгрaдскагw непостhдное, * и3 предстaтельство 
р0да сeрбскагw непрел0жное: * чудотв0рную їкHну твою2 даровaла 

є3си2 д0блественному дeспоту стефaну выс0кому: * и3 нhнэ, вLчце, 
вседержaвнымъ покр0вомъ твои1мъ покрhй грaдъ тв0й, * и3 ск0рw ўслhши 
молє1ніz людeй твои1хъ: * предварsющи на п0мощь и3 сп7сaющи вhну, бцdе, 
* правослaвнw и3сповёдающихъ тS. 

Пёснь з7. Їрм0съ: 

Не послужи1ша твaри, бGомyдріи, пaче создaвшагw: * но џгненное 
прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: * препётый nц7є1въ гDь и3 
бGъ, блг cвeнъ є3си2.  
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чудотворне иконе њене Београдске Одигитрије.  ~ 10 ~ 

рханђелски радосни поздрав Ону која прими, * и која је 

хришћана свих векова незамењиво поуздање, * Богородицу, 

песмама неућутним колико [нам] је могуће * узвеличајмо и ми 

недостојни. 

јево Богородице, преславна, * ни један језик на земљи рођених 

није у стању да Те опева достојно; * тога ради, са анђелом, 

кличемо Ти уобичајено: Радуј се! * Радуј се, Благодатна; радуј се, 

Препрослављена; * с Тобом [је] Господ, који дарује Тобом свету 

велику милост. 

мамо Те, [ми] грешни, Владичице, [као] моћно заступништво, 

* и сигурну заштиту [на]роду Србском и граду Београдском; * 

стога Те и призивамо благонад(еж)но у свакој тегоби и напасти. 

раду Београдском зид си и утврђење, о! Свенепорочна, * 

[на]роду Србском заштита и добра [по]хвала; * а 

непријатељима нашим страшна претња, * и свим противницима 

многомоћно обарање. 

адост света од анђелâ примив(ши), Бого[об]радована, * и нама 

грешнима је предај; * жалост нашу премоћно утољавајућ(и), * 

и срца наша избављењем веселећ(и). 

Кондак, глас 6. 

Подобан: Заступнице хришћана ... 

ао] заступницу града Београдског непостидну, * и заштитницу 

[на]рода Србског незамењиву; * чудотворну икону Твоју 

даровала си јуначном деспоту Стевану Високом; * и сада, Владичице, 

свемоћним покровом Твојим покриј град Твој, * и (у)брзо услиши 

молења народа Твога; * притичућ(и) у помоћ и спасавајућ(и) вазда, 

Богородице, * оне који Те правословно исповедају. 

Песма 7. Ирмос: 

Не послужише творевини, богомудри, више него Створитељу; * 

но претњу огњем мушки сатрв(ши), радоваху се појућ(и): * 

Свеопевани Господе и Боже отаца, благословен (је)си. 
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~ 11 ~   КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ, въ чeсть 

дaмскому р0ду t клsтвы и3збавлeніе, * и3 чlвёкwмъ съ бGомъ 
примирeніе, * t тебE р0ждшимсz дадeсz, дв7о бцdе: * р0ду сeрбскому и3 

грaду бэлгрaдскому * вhну бyди бжcтвенный покр0въ и3 твeрдое защищeніе. 

ушеврє1дныz стр†сти ўврачевaла є3си2 нёкогда * преслaвнымъ 
kвлeніемъ чудотв0рнагw твоегw2 џбраза, пречcтаz: * и3 нhнэ дyшы 

нaшz возвесели2 твои1мъ бж cтвеннымъ посэщeніемъ. 

воемY џбразу многоцэлeбному, дв7о, бlгоговёйнw припaдаемъ: * и3 
п0мощи твоеS пр0симъ и3 м0лимъ: * р0ду сeрбскому споб0рствуй, 

* и3 грaду бэлгрaдскому держaвное њбложeніе дaруй. 

hсшаz всёхъ жeнъ kви1ласz є3си2, * є3ди1на по ржcтвЁ дв7ою 
пребhвши, * и3 на рукY своє1ю бGа вопл0щшагосz носи1вши, дв7о 

пренепор0чнаz: * томY моли1сz: грaду бэлгрaдскому неразорeнну во вёки 
пребhти, * и3 р0ду сeрбскому правовёрну пребывaти. 

гради2 грaдъ бэлгрaдскій и3 держaву сeрбскую * мlтвами твои1ми, 
пречcтаz дв7и1це, ко вLки хrтY: * t твои1хъ чcтыхъ кровeй въ пл0ть 

њблeкшемусz, * и3 чlвёки и3стощaніемъ свои1мъ њбн0вльшему. 

Пёснь }. Їрм0съ: 

Џтроки бlгочcти6выz въ пeщи, * рж cтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть: * тогдA 
ќбw њбразyемое, * нhнэ же дёйствуемое, * вселeнную всю2 воздвизaетъ 
пёти тебЁ: * гDа п0йте дэлA, * и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки. 

ст0чникъ чудeсъ kви1ла є3си2 грaду бэлгрaдскому, * їкHну твою2 
цэльбон0сную и3ногдA, вLчце:  * и3 ны2нэ t твои1хъ неизчерпaемыхъ 

сокр0вищъ * р0ду сeрбскому дaруй бог†тыz тво‰ ми1лwсти.  

ал0гъ бlговолeніz твоегw2, гпcжE, * бlговёрному дeспоту сeрбскому 
стефaну выс0кому, * даровaла є3си2 преслaвную їкHну твою2: * и3 

т0й ю5 со бlгоговёніемъ и3 досточeстіемъ * въ соб0рэ своeмъ положи2. 
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чудотв0рныz їкHны є3S бэлгрaдскіz nдіги1тріи.  ~ 12 ~ 

дам(ов)ском роду од проклетства избављење, * и људима с 

Богом измирење, * од Тебе рођеним даде се, Богородице 

Дјево; * [на]роду Србском и граду Београдском * вазда буди 

божански покров и чврста заштита. 

уши штетне страсти излечила си некада * преславним 

јављањем чудотворног Твога образа, Пречиста; * и сада душе 

наше развесели Твојом божанском посетом. 

воме образу многоцелебном, Дјево, побожно припадамо; * и 

помоћ Твоју иштемо и молимо: * [на]роду Србском помажи 

у борби, * и граду Београдском моћно обложење даруј. 

иша од свих жена си се показала, * једина по рађању Дјевом 

остав(ши), * и на рукама Својим Бога оваплоћеног носив(ши), 

Дјево пренепорочна; * Њему се моли: да град Београдски неразорен 

у векове опстане, * а [на]род Србски правоверан остане. 

гради град Београдски и државу Србску * молитвама Твојим, 

Пречиста Дјевице, пред Владиком Христом; * који се из Твоје 

чисте крви у тело обуче, * и људе унижењем Својим обнови. 

Песма 8. Ирмос: 

Младиће побожне у пећи, * Пород Богородичин спасао је; * тада 

[само] у праслици, а сада на делу, * васељену сву подиже да пева 

Теби: * Господа појте дела, * и преузносите Га у све векове. 

авила си [као] извор чуд(ес)а граду Београдском, * икону Твоју 

целбоносну некада, Владичице; * и сада из Твојих неизцрпних 

ризница * [на]роду Србском даруј богате Твоје милости. 

алог благонаклоности Твоје, Госпођо, * благоверном деспоту 

Србском Стевану Високом, * даровала си преславну икону 

Твоју; * и он је са побожношћу и достојном чашћу * у сабор[ни храм] 

свој положи. 
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~ 13 ~   Канон молбени Пресветој Богородици, у част 

блакъ тS лeгкій, дв7о, тaинственнw созерцaемъ, * неизречeннw 
носsщій воплоти1вшагосz гDа: * вс‰ дє1мwнскіz и3стукaны свои1мъ 

пришeствіемъ низложи1вшаго, * и3 бGовёдэніе всBмъ бlгочcтнw пою1щымъ 
тS њб8zви1вшаго. 

0ждшую тS бGа сл0ва пл0тію, дв7о преч cтаz, * м0лимъ, грёшніи, 
къ томY моли1сz: * грaду бэлгрaдскому даровaти бlгоуправлeніе и3 

бlгоустроeніе, * р0ду же сeрбскому на враги2 побёду и3 њдолeніе. 

арHновъ жeзлъ процвётшій наречe тz и3ногдA вели1кій мwmсeй, * 
неувzдaемый бо цвётъ, хrтA, прозzблA є3си2: * къ немyже 

воздёвши рyцэ свои2, моли1сz, q! бGом™и: * њ бlгостоsніи грaда 
бэлгрaдскагw, * и3 пребывaніи р0да сeрбскагw. 

Пёснь f7. Їрм0съ: 

Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, * да 
торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, * почитaющи сщ7eнное 
торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: * рaдуйсz всебlжeннаz * бц dе, чcтаz * 
приснодв7о.  

™az вLчце, дв7о бGороди1тельнице, * со с™hмъ дeспотомъ стефaномъ 
выс0кимъ, * и3 всёми с™hми р0да сeрбскагw, * при1снw моли1сz t 

тебE р0ждшемусz хrтY, * сн7у твоемY и3 бGу нaшему: * даровaти ми1ръ 
р0ду сeрбскому, * и3 бlгопоспэшeніе грaду бэлгрaдскому. 

воегw2 заступлeніz не лиши2 нaсъ, * q! всемлcтиваz вLчце: * но 
мlтвами твои1ми грaдъ бэлгрaдскій њгради2, * и3 си1лою твоeю 

сeрбскій р0дъ защити2 и3 сп7си2: * да на тS ўповaніе возлагaюще, * не 
постыди1мсz никогдA. 

рaдо нaша, пречcтаz бцdе, * воз8wблистaй свётъ преслaвнагw 
џбраза твоегw2, * возсылaющымъ нaмъ ўсє1рднаz молє1ніz тебЁ: 

* и3 ўслhшавши болёзнєннаz н†ша воздых†ніz, * и3збaви нaсъ t 
всsкагw тлетв0рнагw вреждeніz. 
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чудотворне иконе њене Београдске Одигитрије.  ~ 14 ~ 

блак лаки, Тебе Дјево, тајанствено созерцавамо, * неизрециво 

носећ(и) оваплоћеног Господа; * који све демонске идоле 

Својим доласком обори, * и бого[по]знање свима који Те побожно 

поју објави. 

одитељку Бога Речи телом, Тебе, Дјево пречиста, * молимо, 

[ми] грешни, пред Њим моли се: * да граду Београдском 

дарује добру управу и добро уређење, * а [на]роду Србском над 

непријатељима победу и премоћ. 

аронов жезал процвали назва Те негда велики Мојсеј, * јер на 

Теби неувењиви цвет, Христос, изниче; * ка Њему 

уздигнув(ши) руке Своје, моли се, о! Богомати: * за благостање града 

Београдског, * и за опстанак [на]рода Србског.  

Песма 9. Ирмос: 

Свако на земљи рођен да се разигра Духом (пр)осветљаван, * и да 

торжествује безтелесних умова природа, * поштујућ(и) свештено 

торжество Богоматере, и да кличе: * Радуј се, свеблажена * 

Богородице, чиста * Приснодјево. 

вета Владичице, Дјево Богородитељко, * са светим деспотом 

Стеваном Високим, * и свима светима [на]рода Србског, * увек 

се моли од Тебе рођеноме Христу, * Сину Твоме и Богу нашем: * да 

дарује мир [на]роду Србском, * и добар напредак граду Београдском. 

вога заступништва не лиши нас, * о! свемилостива 

Владичице; * но молитвама Твојим град Београдски огради, * 

и силом Твојом Србски [на]род заштити и спаси; * да на Тебе 

(по)уздање полагајућ(и), * не постидимо се никада. 

лакшање наше, пречиста Богородице, * заблистај светлост 

преславног образа Твога, * нама који узносимо усрдна молења 

Теби; * и услишив(ши) болне наше уздисаје, * избави нас од сваке 

штет(онос)не повреде. 
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~ 15 ~   КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ, въ чeсть 

Lчце бцdе, ўстaви всsкое смущeніе, * и3 во бlгостоsніи сохранsй 
цRковь нaшу, держaву и3 жи1тельство: * вс‰ є3ретjчєскаz движє1ніz 

низложи2, * и3 t всsкихъ сэтeй врaжіихъ нaсъ и3збaви: * да во всsкомъ 
бlгочcтіи и3 чcтотЁ * послyжимъ тебЁ, и3 t тебE р0ждшемусz бGу. 

 тебЁ дрєвнsz прbр0чєствіz сE и3сп0лнишасz, бGороди1тельнице дв7о:  
* є3г0же бо провозвэсти1ша прbр0цы высокогlг0ливw, * и3 є3г0же во 

чрeвэ твоeмъ вмэсти1ла є3си2: * ћкw плотон0сецъ на земли2 kви1сz, * и3 съ 
чlвёки поживE, сhй хrт0съ, бGъ нaшъ. 

Мlтва. 

 всемлcтиваz, пречcтаz, преблг cвeннаz дв7о бц dе, гпcжE и2 вLчце, 
при1зри бlгоутр0бнw на ны2 ко твоемY чудотв0рному и3 
цэльбон0сному џбразу бэлгрaдскому прибэгaющыz и3 съ 

люб0вію сего2 цэлyющыz, колBна молeбнw томY предклонsющыz и3 рyки 
бlгонадeжднw воздвизaющыz, молsще тS сокрушeннw и3 смирeннw: да 
вседержaвнымъ покр0вомъ твои1мъ покрhеши грaдъ сeй въ нeмже живeмъ, 
є3г0же ти2 сердeчною люб0вію пос™и2 бlговёрный дeспотъ стефaнъ выс0кій: 
да стэн0ю мlтвъ твои1хъ заступи1ши n§ество нaше є4же возлю1бимъ, и3 
р0ду нaшему и3змоли1ши ў сн7а твоего2 и3 бGа нaшего пребывaніе и3 
бlгопоспэшeніе: да соблюдeши бlгочcтіе и3 сохрани1ши правовёріе въ нeмъ, 
ґрхіерewмъ дaр[ств]уеши сл0вомъ и4стины правоправлeніе, и3 цRкви сeрбстэй 
бlгостоsніе и3 всBмъ и3скушeніємъ њдолeніе: да бyдеши немощствyющымъ 
ўкрэплeніе и3 болsщымъ врачевaніе, печaльнымъ ўтэшeніе и3 
њтzгчє1ннымъ њслаблeніе: владётельствующымъ бlгоправлeніz 
настaвница и3 в0инствующымъ возбрaннаz предвари1тельница: ўбHгимъ 
бл†гъ земнhхъ питaтельница и3 трeбующымъ полeзныхъ прошeній 

и3сполни1тельница, всBмъ же нaмъ въ присножив0тіе путеводи1тельница. 
Ґми1нь. 
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чудотв0рныz їкHны є3S бэлгрaдскіz nдіги1тріи.  ~ 16 ~ 

ладичице Богородице,  заустави сваку смутњу, * и у добром 

ст(ој)ању чувај Цркву нашу, државу и становништво; * сва 

јеретичка подизања обори, * и од свак[акв]их замки непријатељских 

нас избави; * да у свакој побожности и чистоти * послужимо Теби, и 

од Тебе рођеном Богу. 

 Теби се древна пророштва ево испунише, Богородитељко 

Дјево; * јер Онај Кога најавише пророци узвишеним речима, * 

и Кога си у утроби Својој сместила; * као телесан на земљи (по)јави 

се, * и с људима поживе, Он који је Христос, Бог наш. 

МОЛИТВА.*4 

 Свемилостива, Пречиста, Преблагословена, Дјево 

Богородице, Госпођо и Владичице, погледај милосрдно на 

нас који Твоме чудотворном и целбоносном образу 

Београдском прибегавамо и са љубављу га целивамо, колена 

молбено пред њим преклањамо и руке благонад(еж)но уздижемо, 

молећ(и) Те скрушено и  смерно: да свемоћним покровом Својим 

покријеш град овај у коме живимо, који Ти срдачном љубављу 

посвети благоверни деспот Стеван Високи; да зидом молитава 

Својих заштитиш отаџбину нашу коју љубимо, и [на]роду нашем 

измолиш у Сина Твог и Бога нашег опстанак и добар напредак; да 

(п)одржиш побожност и сачуваш праву веру у њему, архијерејима 

дарујеш прав[илн]о управљање речју истине, и Цркви Србској добро 

стајање и свим искушењима одолевање; да будеш немоћнима 

укрепљење и бол(ес)нима излечење, ожалошћенима утеха и 

обремењенима о(б)лакшање; владајућима добре управе наставница 

и вој(инств)ујућима бор(бе)на предходница; убогима благом 

земаљским хранитељка и потребитима корисних прозби 

испунитељка, а свима нама у вечни живот путеводитељка. Амин. 

 
                                                            
4* Молитва синхронизовано (на оба језика) састављена 2. марта 2017. г. на Чисти четвртак, а допуњена и 

доредигована 9. марта 2017. г. 
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