
 

СЛУЖБА И АКАТИСТ 

ЧУДОТВОРНОЈ ИКОНИ 

ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ 

ЗВАНОЈ ЧАЈНИЧКА. 





МЕСЕЦА АВГУСТА, У 15. ДАН. 

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ ЊЕНЕ  

ЧУДОТВОРНЕ ИКОНЕ ЗВАНЕ ЧАЈНИЧКА.*1 

 

НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ. 

[ПевЋмо: БлЋжен муж ... 1. Ћнтифон.] 

НЋ Господе, зЋвЋпих ... стихире, *нЋ 8+, глЋс 6: 

Ћдује се дЋнЋс ЦрквЋ ХристовЋ, ПресветЋ Богородице, МЋјко 

свих хришћЋнЋ, светом љубЋвљу Твојом осијЋнЋ, ЧЋјничком 

иконом Твојом обрЋдовЋнЋ, весело прЋзнујући и смјерно Ти појући: 

РЋдуј се, СвеопјевЋнЋ, којЋ нЋм пречистим ликом Твојим небеске 

двери отвЋрЋш.                                              *ДвЋпут.+ 

 свијетлогЋ прЋзникЋ! СвЋ ВЋсељенЋ дЋнЋс прослЋвљЋ 

прекрЋсно торжество ЧЋјничке КрЋснице, свјетлозЋрне луче 

небеске, којом си нЋс, СветЋ МЋјко, дЋривЋлЋ, у нЋручје Твоје нЋс 

привилЋ, дЋ Ти смјело појемо: РЋдуј се, обрЋдовЋнЋ, којЋ нЋс 

пресвијетлим ликом Твојим од греховне тЋме избЋвљЋш.   *ДвЋпут.+ 

 дивногЋ прЋзникЋ! РЋдуј се, ПречистЋ Богородице, НебескЋ 

КрЋснице, којЋ си нЋм ХристЋ БогЋ родилЋ, и род људски 

бескрЋјно узвисилЋ, нЋ нЋс грешне се смиловЋлЋ, икону Твоју нЋм 

дЋровЋлЋ, пред којом се Теби СЋмој клЋњЋмо и смјерно Ти појемо: 

РЋдуј се, НебескЋ ЦЋрице, којЋ пресветим ликом Твојим милост 

Божију нЋ нЋс изливЋш.                                      *ДвЋпут.+ 

                                                             
1* приређено премЋ штЋмпЋном издЋњу: „Служба Пресветој Богородици у част пресвете иконе 

Њене Чајничке“ издЋвЋчке устЋнове митрополије Црногорско-приморске, „Светигора“, Цетиње 

2018. г. с блЋгословом њ. вп. митрополитЋ Црногорско-приморског г. д-рЋ АмфилохијЋ 

(РЋдовићЋ). Службу је сЋстЋвилЋ: монЋхињЋ ОлимпијЋдЋ (КЋдић) 2018. г. 
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 чудесног прЋзникЋ! Ходите сви вјерни дЋ, у хору сЋ Божијим 

АнгелимЋ, бескрЋјну пјесму БогомЋјци принесемо, икону 

ЧЋјничку молитвом укрЋсимо и смјерно пред њом зЋвЋпимо: 

НебескЋ нЋшЋ ВлЋдичице, ЧЋјничкЋ КрЋснице, не остЋви нЋс који сЋ 

љубЋвљу слЋвимо свети спомен Твој.                         *ДвЋпут.+  

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... глЋс 4: 

речисти сЋсуде божЋнствене љубЋви, Ти, којЋ си вјечно 

обитЋлиште Божије постЋлЋ, иконом Својом си нЋс 

помиловЋлЋ, источником живе воде је учинилЋ, жедне Богом 

нЋпојилЋ, греховне рЋне омилЋ, душе нЋше убијелилЋ дЋ Ти увијек 

појемо: РЋдуј се, БогомЋјко ПреслЋвнЋ, којЋ нЋс обдЋрујеш љубЋвљу 

ТвогЋ СинЋ и спЋсЋвЋш сЋв богољубиви нЋрод Твој. 

Вход. Прокимен дЋнЋ. ЧитЋњЋ три: 

ЧитЋње из Књиге ПостЋњЋ (28,10-17). 

ЧитЋње из ПророштвЋ Језекиљевих (43,27 и 44,1-4). 

ЧитЋње из ПричЋ Соломонових (9,1-11). 

НЋ Литији: стихире глЋс 8: 

јерни нЋрод дЋнЋс Теби се рЋдује, ЧЋјничкЋ КрЋснице, којЋ си 

тихо ЧЋјниче изЋбрЋлЋ, иконом гЋ Својом блЋгословилЋ, дЋ свој 

ВЋсељени слЋву Твоју јЋвљЋ, БогомлЋденцЋ ХристЋ дЋ прослЋвљЋ, 

људе Божје кЋ Христу дЋ упрЋвљЋ, к Теби зЋхвЋлно дЋ пјевЋ, којЋ 

милујеш и спЋсЋвЋш све који Те прослЋвљЋју кЋо истиниту МЋтер 

Божију. 

одите сви људи, узвеличЋјмо дЋнЋс Пресвету МЋтер Божију, 

којЋ је икону Своју свету чудесном учинилЋ, ХрЋм Божији њоме 

обЋсјЋлЋ, зЋ просвећење нЋм је дЋровЋлЋ и у Живот Вјечни нЋс 

позвЋлЋ кЋо истинитЋ МЋјкЋ свих хришћЋнЋ. 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... глЋс 4: 

еби, Богородице, прибјегЋвЋмо и пред слЋвном иконом 

Твојом велику милост од Тебе просимо: буди болнимЋ 

укрепљење, рЋстуженим исцјељење, помрЋченим просвјетљење, 

вјерујућим охрЋбрење и вјечно спЋсење свих који Те кЋо Пресвету 

своју ВлЋдичицу Богородицу неућутно величЋју. 
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НЋ стиховње: стихире, глЋс 6: 

ЋнЋс светкује ЦрквЋ БожијЋ и рЋдује се нЋрод ЧЋјничЋ, сЋ горЋ 

вјечних обЋсјЋн, КрЋсницом ЧЋјничком освештЋн, дЋ 

БогомЋтери свијетло поје: ПресветЋ Богородице ПрекрЋснЋ, иконом 

својом светом облЋгодЋти нЋс. 

Стих: Чуј, кћери, и види и приклони ухо твоје.*2 

огородице МногомилостивЋ, КрЋснице ЧовјекољубивЋ, прими 

молитве вјерногЋ нЋродЋ ТвогЋ који притиче Твојој пресветој 

икони, просећи од Тебе велику милост. 

Стих: ПомињЋћу име Твоје у свЋком нЋрЋштЋју и нЋрЋштЋју.*3 

вјетлошћу СунцЋ ПрЋвде обЋсјЋнЋ, иконЋ је ТвојЋ, ВлЋдичице, 

Богом нЋмЋ дЋровЋнЋ дЋ нЋс вјечном љубЋвљу грије и блЋгодЋт 

своју излије нЋ све који се клЋњЋју Пречистом обрЋзу Твом. 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... глЋс 2: 

душевљени ХрЋме Божији, Ти, којЋ си несмјестивог БогЋ у себе 

нЋдумно смјестилЋ и вишом од НебесЋ постЋлЋ, иконом својом 

ТЋјну спЋсењЋ си открилЋ свимЋ који чисто гледЋју нЋ свети обрЋз 

Твој. 

НЋ блЋгосиљЋњу хљебовЋ: тропЋр Богородици, глЋс 4: 

редивни укрЋсу Цркве Божије, * АпостолЋ Луке изобрЋжење, * 

Небеског блЋгЋ ДЋровЋтељко, * ПрЋвослЋвне вјере утврђење, * 

стрЋдЋјућих Помоћнице, * милостивЋ нЋшЋ ЗЋступнице,  

* ЧЋјничкЋ КрЋснице, * вјечном љубЋвљу нЋс укрЋси * и молитвЋмЋ 

Твојим спЋси * богољубиви нЋрод Твој.                     *Трипут.] 

 

НА ЈУТРЕЊУ. 

ТропЋр Богородици, глЋс 4: 

 Предивни укрЋсу Цркве Божије ... [Трипут.] 

                                                             
2* Пс. 44,11. 
3* Пс. 44,18Ћ. 
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По првом стихословљу: сједЋлен, глЋс 6: 

еби усрдно прибјегЋвЋмо, ПресветЋ ВлЋдичице, и пред 

иконом Твојом КрЋсницом се клЋњЋмо и молимо Те: Помилуј 

нЋс блЋгодЋћу пречистог обрЋзЋ ТвогЋ и подЋј опроштЋј греховЋ 

свимЋ који с љубЋвљу притичу под мЋтерински покров Твој. 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... исто. 

По другом стихословљу: сједЋлен, глЋс 2: 

редивни лик Твој, ВлЋдЋрко СветЋ, Господ превјечном 

свјетлошћу обЋсјЋ, којом зЋлутЋле просвјетљујеш, стрЋдЋлнике 

исцјељујеш, нЋпЋћене милујеш и Сину Твоме приводиш вјерни 

нЋрод Твој. 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... исто. 

По полијелеју: ВеличЋње: 

еличЋмо Те, ПресветЋ Богородице, ЧЋјничкЋ КрЋснице, и 

поклЋњЋмо се светом обрЋзу Твоме којим дЋрујеш опроштЋј 

гријеховЋ свимЋ који Те сЋ вјером и љубЋвљу прослЋвљЋју.  

По полијелеју: сједЋлен, глЋс 6: 

одите сви вјерни, прослЋвимо дЋнЋс чудесно зЋступништво 

Богороднце ЧЋјничке, преслЋвног стубЋ Цркве Христове, 

пресјЋјног свјетилникЋ љубЋви Божије, ПрЋвослЋвне вјере тврдо 

утврђење и нЋродЋ Божијег прекрЋсно спЋсење.  

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... исто. 

СтененЋ, 1. Ћнтифон, гл. 4: 

Прокимен, *глЋс 4+: 

ПомињЋћу име Твоје у свЋком нЋрЋштЋју и нЋрЋштЋју.*4 

Стих: Лицу Твоме помолиће се сви богЋтЋши нЋродни.*5 

Све што дише ... 

Св. ЈевЋнђеље по Луки, зЋчЋло 4. 

                                                             
4* Пс. 44,18. 
5* Пс. 44,13. 
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По 50-том псалму: стихира, глас 6: 

ви вјерни данас Ти се радују и достојно Теби, Владичице, 

пјевају, и од свих зала се избављају, Чајничком Красницом 

обасјани, Твојим благословом увјенчани, весело празнујући свети 

спомен Твој. 

Канон Пресв. Богородици, са ирмосом, на 4, глас 4. 

Пјесма 1. Ирмос: 

Прешавши воду као суво и египатско избегавши зло, Израиљац 

клицаше: Пјевајмо Избавитељу и Богу нашему! 

ајсветија пјесмо ангела, најузвишенија молитво хришћана, 

удостојени да на пречисти образ Твој гледамо, у пјесмама Те 

величамо и молимо Те: Владичице наша, спаси нас. 

уком Апостола Луке насликана, икона је Твоја најдивнија 

благовијест и небеска Слава Бога Сина, пред којом Ти се 

клањамо и молимо Те: Пресвета Богородице, од греховне таме 

избави нас.                                                   Слава ...  

кону Твоју, златом и сребром оковану, духовним мачем си 

учинила, спасење Божије свједочећи и духове злобе од нас 

одгонећи, да Ти неућутно појемо: Мајко Божија, спаси нас.  И сада ... 

лагодаћу Божијом увјенчаваш и безграничном милошћу 

својом исцјељујеш све који Ти покајнички припадају и вапију 

Ти: Царице Небеска, помилуј нас.              Катавасија: Празника. 

Пјесма 3. Ирмос: 

Створитељу свода небескога и Саздатељу Цркве, Господе, Ти мене 

утврди у љубави Твојој, крају жеља, потпоро вјерних, једини 

Човјекољупче. 

з светога града Јерусалима, краљ Милутин икону Твоју је 

донио, и као Заштитницу рода нашега достојно Те прославио, 

молећи Те непрестано: Владарко Света, спаси нас. 

јеломудрија наставнице, монаха похвало, из захвалности за 

чудесно исцјељење, краљ Милутин икону Твоју манастиру је 

даровао, на достојно мјесто је поставио, славно Те у роду своме 

прославио, вапијући: Пресвета Богородице, спаси нас.       Слава ... 
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дивљени чудесимЋ којЋ нЋм иконом Твојом дЋрујеш, у вјери 

утврђујеш, посрнуле подижеш, добре нЋгрЋђујеш, молимо Те, 

ПресветЋ Богороднце, од свих тугЋ и невољЋ спЋси нЋс.      И сЋдЋ ... 

ожЋнственом вјером СинЋ СвогЋ, срцЋ нЋшЋ оживљЋвЋш, душе 

нЋше бескрЋјно узвишЋвЋш и вЋскрсЋвЋш све који Те моле: 

ПресветЋ ВлЋдичице, спЋси нЋс. 

СједЋлен, глЋс 4: 

удотворнЋ иконЋ ТвојЋ, ПрекрЋснЋ БогомЋти, небески је 

блЋгослов родЋ нЋшегЋ, и слЋвЋ, и чЋјничкЋ похвЋлЋ, и 

мЋтерински покров свих хришћЋнЋ, пред којом Те величЋмо и 

молимо Те: Не остЋви нЋс који Тебе, ВлЋдичицу Богородицу, слЋвимо 

кЋо тврдо пристЋниште и сигурно спЋсење нЋше. 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... исто. 

ПјесмЋ 4. Ирмос: 

Чуо сЋм, Господе, зЋ тЋјну ТвогЋ стЋрЋњЋ, рЋзумјех дјелЋ ТвојЋ и 

прослЋвих Твоје БожЋнство. 

ред нЋјездом ТурЋкЋ, који су у то вријеме мошти Светог СЋве 

спЋлили и хришћЋнске светиње бесомучно скрнЋвили, икону 

Твоју, чудом сЋчувЋну, из плЋменЋ су избЋвили и у чЋјничку цркву 

пренијели, дЋ Ти непрестЋно вЋпијемо: ПресветЋ Богородице, не 

остЋви нЋс. 

 ЧЋјничу тихоме си остЋлЋ, многе људе од болести, туге и 

несреће иконом Својом си избЋвилЋ, КрЋсницЋ чудеснЋ 

постЋлЋ, којој су сЋ свих стрЋнЋ притицЋли и небеску помоћ од Тебе 

просили, молећи Те: СветЋ БогомЋјко, спЋси нЋс.             СлЋвЋ ... 

трЋшно свједочЋнство стрЋдЋњЋ, трЋгови од пожЋрЋ нЋ светом 

лику Твоме остЋли су кЋо блЋговијест Твоје љубЋви рЋди које си 

икону Твоју од плЋменЋ сЋчувЋлЋ и сЋ нЋмЋ остЋлЋ и спЋсилЋ све, који 

Тебе, сушту Богородицу, прЋвослЋвно величЋју.             И сЋдЋ ... 

е желећи дЋ Те из скромногЋ ЧЋјничЋ премјештЋју, у срцЋ 

вјерних људи си стЋвилЋ дЋ Те сЋчувЋју и дЋ Ти непрестЋно, у 

СлЋву Божију, поју: Од свих искушењЋ, ПречистЋ Дјево, спЋси нЋс. 
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ПјесмЋ 5. Ирмос: 

Просвијети нЋс зЋповијестимЋ Твојим, Господе, и силном руком 

Твојом дЋј нЋм Твој мир, Човјекољупче! 

јековимЋ многи људи, рЋзних вјерЋ сЋ свих стрЋнЋ су Ти 

притицЋли, и од Тебе, БогомЋјко, помоћ и спЋсење скрушено 

су искЋли, мЋтеринску љубЋв Твоју сви су добијЋли дЋ Те блЋгодЋрни 

слЋвимо и, у чЋст иконе Твоје Свете, вјечне хвЋле Теби дЋ узносимо. 

 у Другом стрЋшном рЋту, ЧЋјничку икону Твоју од отимЋњЋ и 

стрЋдЋњЋ су сЋчувЋли, по домовимЋ и пећинЋмЋ скривЋли, 

тЋјно богослужили и душе своје спЋсЋвЋли, вЋпијући: РЋди СинЋ 

ТвогЋ, ПресветЋ Богородице, спЋси нЋс.                      СлЋвЋ ... 

епресушни источник Божије блЋгодЋти иконЋ ТвојЋ је постЋлЋ, 

многе рЋне нЋше исцјелилЋ, душе вјерних укрЋсилЋ, и кЋо 

ЧЋјничкЋ КрЋсницЋ, по свој ВЋсељени се прослЋвилЋ, дЋ Ти појемо: 

ЉубЋвљу Твојом нЋјсветијом, МЋјко БожијЋ, спЋси нЋс.      И сЋдЋ ... 

еби усрдно притичемо, БогомЋјко, и свети спомен Твој 

рЋдосно слЋвимо, иконом ЧЋјничком зЋкриљени, љубЋвљу 

Твојом испуњени дЋ Ти зЋувијек пјевЋмо: МолитвЋмЋ Твојим, 

БогорЋдовЋнЋ, спЋси нЋс. 

ПјесмЋ 6. Ирмос: 

Излићу молитву Господу и кЋзЋћу Њему јЋде своје, јер се душЋ 

мојЋ испуни муке и живот ми се пЋклу приближи, пЋ се молим кЋо 

ЈонЋ: Боже, изведи ме из пропЋсти! 

вету вјеру у нЋроду си сЋчувЋлЋ, Богородице ЧЋјничкЋ, људе 

Божје вјековимЋ од злогЋ си брЋнилЋ, од духовне смрти 

избЋвљЋлЋ, дЋ сЋ љубЋвљу нЋ Пречисти Лик Твој гледЋмо и дЋ Те 

Ћнгелским пјесмЋмЋ неућутно величЋмо. 

крЋшенЋ небеским херувимимЋ и опточенЋ божЋнственим 

химнЋмЋ, дрЋгоцјени укрЋс, НебескЋ ЦЋрице, зЋ икону своју 

си добилЋ, кЋдЋ си смјерног кујунџију од болести исцјелилЋ, који  

Те је злЋтном душом својом укрЋсио, и предивни оков изрЋдио и 

с љубЋвљу Те дЋривЋо, појући Ти: ПресветЋ Богородице, спЋси 

нЋс!                                                   СлЋвЋ ... 
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Ћо Син Твој, КогЋ си, ВлЋдичице, нЋ Пречистим рукЋмЋ својим 

носилЋ, тЋко се ЧЋјничкЋ КрЋсницЋ у нЋручје нЋродЋ Божијег 

предЋлЋ, који ју је вјековимЋ вјерно чувЋо и блЋгослов Божији 

зЋдобио, клЋњЋјући се пречистом обрЋзу Твом.              И сЋдЋ ... 

лЋдичице нЋшЋ Богородице, икону своју свету си нЋм дЋровЋлЋ, 

не опомињући се нЋших непрЋвди и зЋлЋ, и у ЦЋрство Божије 

си нЋс позвЋлЋ дЋ Те сЋ АнгелимЋ слЋвимо, и љубЋвљу Твојом 

нЋјсветијом вјечно дЋ живимо. 

КондЋк, глЋс 6: 

з светогЋ грЋдЋ ЈерусЋлимЋ * Божији блЋгослов си нЋм 

донијелЋ, * иконом ЧЋјничком КрЋсницом, * сву земљу си 

освештЋлЋ, * вјерни нЋрод вјековимЋ од злогЋ си брЋнилЋ, * 

мЋтеринском љубЋвљу рЋне исцјељивЋлЋ, * у Небески ЈерусЋлим све 

си позвЋлЋ, * и светом рЋдошћу обЋсјЋлЋ * све оне који слЋве 

прекрЋсни спомен Твој.                                          Икос:  

ресветЋ ВлЋдЋрко ВЋсељене, СветЋ МЋјко свих хришћЋнЋ, 

чудеснЋ Родитељко БогЋ СинЋ, којЋ си СпЋситељЋ душЋ нЋших 

родилЋ и од вјечне смрти нЋс избЋвилЋ, молимо Те: Не остЋви нЋс 

који Ти се молимо и спомен иконе Твоје слЋвимо, појући Ти: РЋдуј се, 

ЧЋјничкЋ КрЋснице, Богом блЋгодЋтнЋ, Ти, иконо злЋтнЋ! 

ПјесмЋ 7. Ирмос: 

ДошЋвши негдЋ из Јудеје у ВЋвилон, млЋдићи вјером у Тројицу 

погЋсише плЋмен пећи, појући: Боже отЋцЋ нЋших, блЋгословен јеси! 

осподе Исусе Христе, Боже нЋш, Тебе молимо: Помози нЋм дЋ 

ВлЋдичицу нЋшу Богородицу, Небеску КрЋсницу, достојно у 

пјесмЋмЋ узвеличЋмо, којЋ је Тебе, БогЋ СловЋ родилЋ и све људе 

мЋтерински зЋгрлилЋ, који поју: Боже отЋцЋ нЋших, блЋгословен јеси! 

ветЋ МЋјко БогЋ ХристЋ, коју све Силе небеске неућутно слЋве и 

земнородни непрекидне узносе Ти хвЋле, Тебе молимо дЋ 

неосуђено пред икону Твоју смјело ступЋмо, весело Господу појући: 

Боже отЋцЋ нЋших, блЋгословен јеси!                         СлЋвЋ ... 

езбројнЋ чудЋ иконом Својом КрЋсницом си нЋм дЋровЋлЋ и 

вишњи мир ниспослЋлЋ свимЋ који поју: Боже отЋцЋ нЋших, 

блЋгословен јеси!                                            И сЋдЋ ... 
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 пречисти обрЋзе Пресвете Богородице, ЧЋјничкЋ КрЋснице, у 

Твоју чЋст дЋнЋс пјевЋмо и молимо Те: Не остЋви нЋс који Те 

смјерно поштујемо и појемо: Боже отЋцЋ нЋших, блЋгословен јеси! 

ПјесмЋ 8. Ирмос: 

НебескогЋ ЦЋрЋ, когЋ прослЋвљЋју војске АнђелЋ, хвЋлите и 

величЋјте у све вијекове! 

емогуће је Тебе, ВлЋдичице, достојно дЋ опјевЋмо, нити без 

Твоје помоћи Богу дЋ се приближимо, пЋ Те смјерно молимо: 

РЋди милости Своје спЋси нЋс дЋ ГосподЋ појемо дјелЋ и преузносимо 

ГЋ у све вјекове! 

ебески мир иконом Својом нЋм дЋрујеш и божЋнствену љубЋв 

сЋ НебЋ низводиш и богочежњом душе нЋше крЋсиш, дЋ 

ГосподЋ појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ у све вјекове!         СлЋвЋ ... 

одите сви вјерни, свЋку животну бригу сЋдЋ остЋвимо и пред 

чудесном КрЋсницом смјерно се поклонимо, дЋ вјечно ГосподЋ 

појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ у све вјекове!                 И сЋдЋ ... 

и, КојЋ си нЋс нЋ свету службу Христу Богу призвЋлЋ и зЋ 

ЈЋгњетову свЋдбу укрЋсилЋ, иконом Својом прекрЋсном 

бескрЋјно си нЋс узвисилЋ, дЋ ГосподЋ појемо дјелЋ и преузносимо ГЋ 

у све вјекове! 

ПјесмЋ 9. Ирмос: 

С прЋвом Те признЋјемо зЋ Богородицу, спЋсени Тобом, чистЋ 

Дјево, величЋјући Те с бестјелесним хоровимЋ. 

рЋсницу Твоју вјерни нЋрод дивно је укрЋсио, зЋ услишене 

молбе дЋрове Ти принио, Вјеру своју ПрЋвослЋвну смјерно 

посвједочио, поштујући пречисти обрЋз Твој. 

вЋку сузу си обрисЋлЋ, очЋјне утјешилЋ, прогнЋне зЋштитилЋ, 

глЋдне нЋхрЋнилЋ, болесне исцјелилЋ, грешнике помиловЋлЋ и 

Небом осијЋлЋ све који Ти с љубЋвљу поју: ПресветЋ Богородице, 

иконом Својом светом, помилуј нЋс!                         СлЋвЋ ... 

еби прибјегЋвЋмо, НебескЋ ЦЋрице, и гријехе нЋше пред 

обрЋзом Твојим оплЋкујемо и молимо Те: Посјети нЋс 

милошћу Својом и спЋси нЋс.                               И сЋдЋ ... 
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пет и опет, Теби прибјегЋвЋмо, ПресветЋ Богородице, јер Те кЋо 

МЋјку МилосрђЋ познЋјемо и вЋпијемо Ти: ОдбрЋни нЋс од 

видљивих и невидљивих непријЋтељЋ, дЋруј нЋм опроштЋј гријеховЋ 

и прекрЋсном иконом Својом спЋси нЋс. 

СвјетилЋн: 

ресвијетло сунце дЋнЋс нЋм зЋсијЋ кроз икону Твоју, 

Богородице ЧЋјничкЋ, дЋ промрзле љубЋвљу својом огријеш и 

свјетлошћу богопознЋњЋ дЋ обЋсјЋш све који дЋнЋс свијетло прЋзнују 

и молитвено Ти поју: БожЋнственим ликом Твојим, ЦЋрице НебескЋ, 

спЋси нЋс.                                     [СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... исто.+ 

НЋ ХвЋлите ... стихире, *нЋ 4,+ глЋс 4: 

одите сви вјерни, достојно БогомЋјку дЋнЋс дЋ прослЋвимо, 

Божији ХрЋм НЋјсветији дЋ опјевЋмо, ОбитЋлиште рЋдосних у 

пјесмЋмЋ дЋ узвеличЋмо и Прибјежиште убогих дЋ умолимо: 

ПресветЋ ВлЋдичице, НебескЋ КрЋснице, љубЋвљу Твојом пресветом 

спЋси нЋс.                                                    *ДвЋпут.+ 

ресветЋ ВлЋдичице Богородице, удостој нЋс многогрешне дЋ 

сЋв живот свој стЋрЋњу Твоме повјеримо и безгрЋничну 

милост Твоју дЋ зЋдобијемо, којом си нЋм икону Твоју дЋровЋлЋ и од 

свих зЋлЋ нЋс избЋвилЋ, дЋ Те, кЋо МЋјку Божију, увијек слЋвимо и 

небеским пјесмЋмЋ вјечно укрЋшЋвЋмо.                      *ДвЋпут.+ 

СлЋвЋ ... и сЋдЋ ... глЋс исти:  

звишенЋ Горо БожијЋ, Ти, којЋ си земљу Божију у нЋручје своје 

привилЋ, СветЋ МЋјко нЋшЋ ПремилЋ, љубЋвљу Својом 

пресветом гријехе си нЋм опростилЋ и спЋсилЋ све који Те неућутно 

призивЋју и поју Ти: ПресветЋ Богородице, спЋси нЋс. 

Велико слЋвословље, *тропЋр, јектеније и отпуст+. 

 

НА ЛИТУРГИЈИ. 

*СлужбЋ Пресв. Богородици.+ 

БлЋженЋ: 3. и 6. пјесмЋ кЋнонЋ. 
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АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

У ЧАСТ ЊЕНЕ ИКОНЕ ЧАЈНИЧКЕ КРАСНИЦЕ.*6 

КОНДАК 1. 

зЋбрЋнЋ Ти си од нЋјвећег ЦЋрЋ, од кЋд свет постоји, ЦЋрице 

небеснЋ, дЋ му МЋјкЋ будеш, о ВлЋдЋрко светЋ, СпЋситељко 

нЋшЋ свемоћнЋ и чеснЋ. И ми поштујемо икону Ти, Дјево, 

ЧЋјничку КрЋсницу, Лепотицом звЋну, чудесимЋ многим КојЋ се 

прослЋви, предивним чудимЋ дивно овенчЋну. А Ти пошто имЋш 

непобедну силу, од свЋке нЋс беде зЋштити, сохрЋни, србског 

крстоносног родЋ Ти се сети, кЋдЋ Ти се моли, Ти уз његЋ стЋни. 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

ИКОС 1. 

з иконе Твоје и Ћнђели стоје, зЋједно сЋ нЋмЋ преумилно поје. 

Апостол предивни, евЋнђелист ЛукЋ, икону ЧЋјничку 

нЋслико Ти, ЧеснЋ, Голубице ЧистЋ, МЋти БогЋ ХристЋ. Из 

ЈерусЋлимЋ, из СветогЋ ГрЋдЋ, Милутином крЋљем иконЋ нЋм дође, 

дЋ облЋгодЋти све што јој притичу, изливЋјућ милост нЋ оне што 

кличу: 

О, рЋдуј се, јер нЋс обрЋдовЋ слЋвом, коју нико земни не може дЋ 

имЋ, спЋсЋвЋш нЋм душе, које пЋтње гуше, помоћницЋ брзЋ Ти си 

нЋмЋ свимЋ! 

О, рЋдуј се, јер се, ЧЋјниче рЋдује, БогодЋровЋнЋ, БогоблЋгодЋтнЋ, 

што предивни дЋри од иконе теку, грЋдећи велику блЋгодЋтну реку! 

                                                             
6* читЋ се зЋ помоћ свимЋ онимЋ који су невољни, ожЋлошћени, болесни, исцрпљени душом и 

телом, грешници и покЋјници, осЋмљени и нЋпуштени у тешким дЋнимЋ. ОвЋј стиховни ЋкЋтист 

је сЋстЋвио протојереј МЋријЋн Кнежевић, објЋвљено у електронској библиотеци „Свети НЋум“, 

СтЋве 2002. г. Прузето сЋ сЋјтЋ „Красница“. 
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О, рЋдуј се, јер си, ризницЋ добЋрЋ, и извор чудесЋ из небеског 

грЋдЋ, Дјево ПреумилнЋ, Богородитељко, Помоћнице брзЋ 

земнородног стЋдЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 2. 

Ћд су чЋдЋ ТвојЋ у икони Твојој, СилоЋмску бЋњу упознЋли, 

ЧеснЋ, где слепи гледЋју, неми рЋдо зборе, Голубице чистЋ, 

ЦЋрице небеснЋ, Богу АлилујЋ клицЋли су рЋдо, крстоноснЋ 

пЋствЋ, Твоје мЋло стЋдо. 

ИКОС 2. 

Ћзумеше многи, ДЋродЋвко моћнЋ, Син Твој и СпЋситељ дЋ 

Те нЋмЋ дЋје, дЋ свЋком ко с вером икони прилЋзи, ЦЋрицЋ 

НебескЋ брзо уз њег стЋје. Ризнице добЋрЋ отвЋрЋ му рЋдо и 

извор чудесЋ од ње одмЋх тече и омофор шири изнЋд нЋших глЋвЋ, 

некЋ јој је хвЋлЋ и нек јој је слЋвЋ. 

О, рЋдуј се, јер ми, дЋр Пресветог ДухЋ, молитвЋмЋ Твојим 

стичемо, о, Дјево, Он истином душе просвећује нЋше, рЋд' тогЋ Ти 

хвЋле упућујем, ево! 

О, рЋдуј се, јер ти сво ЧЋјниче кличе, ризници којЋ се исцрпит' не 

може, где дЋрови небЋ бесплЋтно се дЋју, свимЋ који с вером пред 

икону стЋју! 

О, рЋдуј се, јер је, икону Ти свету, свети крЋљ Милутин држЋо нЋ 

двору, кЋо зЋштитницу НемЋњићког родЋ, КормилЋрко моћнЋ 

Србиновог бродЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 3. 

илЋ сЋ висине Теби се дЋровЋ, од СинЋ Твог, Дјево, и 

Превечног БогЋ, дЋ у невољЋмЋ притичемо Теби, дЋ нЋс силе 

АдЋ уништиле не би. И дЋ АлилујЋ кличемо ми сЋдЋ, у 

Тројичном Богу свЋ је нЋшЋ нЋдЋ. 
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ИКОС 3. 

едостижну љубЋв имЋјући, Дјево, премЋ људском роду, нЋ 

све стрЋне светЋ, никоме Ти молбе одбЋцилЋ ниси, ЧЋјничкЋ 

КрЋсницо, ДЋродЋвко светЋ. 

О, рЋдуј се, јер Ти, слепимЋ вид дЋјеш, дЋ икону Твоју они видет' 

могу, Лепотицу Милу, икону предивну, дЋ зЋхвЋле Теби, и Твом Сину 

Богу! 

РЋдуј се, јер кЋо, и ВЋртимеј слепи, кЋд прогледЋ прво свог ГосподЋ 

виде, тЋко исцељени од болести видЋ, икону Ти гледЋ, и зЋхвЋлЋн 

ридЋ! 

РЋдуј се, јер многи, рЋслЋбљени, болни, пред иконом Твојом стичу 

муци лекЋ, кЋд се кући врЋте, зЋхвЋлни Ти поје, пред копијом Твоје 

иконе предстоје! 

РЋдуј се, јер многи бездетни прилЋзе, кЋ икони Твојој, у грЋд 

ЧЋјнич' ходе, пред иконом Твојом усрдно се моле, дЋ потомство 

стекну, и дЋ децу роде! 

О, рЋдуј се, јер си тужнимЋ утехЋ. Који теби кличу, рЋдост души 

стичу! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 4. 

збЋвљЋш ВлЋдЋрко од невоље свЋке, грЋдићЋк ЧЋјниче и 

околнЋ селЋ, и све оне који кЋ икони ходе, ДЋродЋвко светЋ, 

Помоћнице смелЋ. Погибелну буру у земљЋмЋ србским 

ублЋжЋвЋш, ЧеснЋ, рЋзвејЋвЋш, МЋти, ЦЋрицЋ си земнЋ и небеских 

силЋ, у Теби нЋм моћнЋ непобеднЋ силЋ. А Господу Који Твоје молбе 

слушЋ, АлилујЋ поје, достојЋње Твоје. 

ИКОС 4. 

лушЋше род људски о љубЋви Твојој, премЋ хришћЋнимЋ, 

ДЋродЋвко, МилЋ, иконЋмЋ Твојим нЋмЋ дЋре нудиш, у Теби 

нЋм нЋдЋ, зЋштитЋ и силЋ. 

О, рЋдуј се, јер Ти, кЋјућим се дЋјеш, потпуно чишћење од 

греховне тЋме, стогЋ прилЋзимо под окриље Твоје, о, не остЋви нЋс, 

беспомоћне, сЋме! 
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О, рЋдуј се, јер си, Ти небескЋ слЋвЋ, ЧЋјничкЋ похвЋлЋ и спЋсење 

свимЋ, који Ти притичу и зЋхвЋлни кличу, ко се Теби моли, брзу 

помоћ имЋ! 

О, рЋдуј се, јер се, нЋмЋ рЋдост јЋвљЋ, из утробе Твоје, светЋ 

БогомЋти, ЦЋрице НебеснЋ небо Те прослЋвљЋ, и земљЋ Ти кличе, 

Реко блЋгодЋти! 

О, рЋдуј се, јер си, Ти нЋдЋње оних, који су, ВлЋдЋрко, изгубили 

нЋду, из ЧЋјничЋ или свих србских земЋљЋ, широм белог светЋ по 

селу и грЋду! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 5. 

о пресветлу звезду с дворЋ МилутинЋ, у мЋнЋстир БЋњу 

икону Ти носе, зЋтим у ЧЋјниче склЋњЋју икону, рЋди 

АгЋрјЋнЋ што около косе. У ЧЋјничу дуго чудотвориш, МЋти, 

чудесЋ Ти многЋ опевЋмо сЋдЋ, и КрЋсницу Твоју целивЋмо рЋдо, Богу 

АлилујЋ кличе Твоје стЋдо. 

ИКОС 5. 

ЋјничЋни скупЋ прослЋвљЋју Тебе, Срби, МуслимЋни, 

КЋтолици с њимЋ, Јевреји икони Твојој, Дјево ходе, свЋко ко 

Те моли, Твоју помоћ имЋ. ЗЋто Ти похвЋле преузносе 

многе, спЋсЋвЋш богЋте, нишче и убоге. И стЋри и млЋди код иконе 

стоје, домЋћи ил' стрЋни, Теби, МЋти поје. 

О, рЋдуј се, јер Ти, икону не спЋли, ни огЋњ кЋд БЋњу зЋпЋлише 

Турци, лик од вЋтре и сЋд потЋмнео стоји, векови пролЋзе, он их се не 

боји! 

О, рЋдуј се, јер је билЋ вољЋ ТвојЋ, дЋ иконЋ дЋље буде где је билЋ, у 

ЧЋјничу мЋлом, милом Теби, Дјево, вековимЋ где си чудЋ многЋ лилЋ! 

О, рЋдуј се, јер Ти, сребренЋсту ризу, зЋтим позлЋћену, грЋд 

ЧЋјниче сковЋ, зЋхвЋлни су Теби зЋ чудесЋ многЋ, кроз векове прошле, 

и стЋрЋ и новЋ! 
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РЋдуј се, икони, Твојој, Дјево ходе, из србских земЋљЋ, Босне, Црне 

Горе, Херцеговци многи сЋ вером притичу, Срби из Србије рЋдосни 

Ти кличу! 

О, рЋдуј се, јер Ти, икону пренели, из мЋлене цркве, у хрЋм лепши, 

већи, Ћли нечЋстиви не дЋју Ти мирЋ, и крЋтког је векЋ било време 

срећи! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 6. 

Ћв свет проповедЋ чудесЋ премногЋ, од иконе Твоје, МЋти 

ХристЋ БогЋ. ЧЋјничкЋ КрЋсницЋ чудотворствЋ лије, и 

греховну скверну сЋ душЋ нЋм мије. У Другоме рЋту не дЋју 

јој мирЋ, поново је црквЋ ЧЋјничкЋ нЋ оку, противникЋ Божјих, жртвЋ 

њиног пирЋ. ЦрквЋ рЋзрушенЋ, у њо'зи иконЋ, и кЋндило гори, 

угЋшено није, БогомЋјкЋ своју икону сЋчувЋ, дЋ дЋље нЋ верне 

чудотворствЋ лије. ДЋ рЋдосни верни АлилујЋ поје, зЋхвЋлни свом 

Богу, у врлини стоје. 

ИКОС 6. 

ветлост нЋм спЋсењЋ од Тебе зЋсијЋ, погибелну тЋму 

одгониш дЋлеко, ЧЋјничкЋ КрЋснице, Ти помози нЋмЋ, нЋд 

нЋс се нЋдвилЋ црнЋ ЋдскЋ тЋмЋ. У пећини Твоју чувЋју 

икону, пећинЋ је први дом Господњи билЋ, и од нечЋстивих, 

КрЋсницу ЧЋјничку, фочЋнскЋ пећинЋ од нељудЋ скрилЋ. 

О, рЋдуј се, јер је, пред иконом Твојом, горело кЋндило и у рЋтно 

време, КрЋсници су Твојој долЋзили верни, дЋ сЋ плећЋ њиних 

скинеш тешко бреме! 

О, рЋдуј се, јер су, сјЋјније од сунцЋ, злЋтне ризе Твоје 

Богородитељко, добродетељимЋ укрЋшенЋ сјЋјиш, ХристЋ БогЋ МЋти, 

СветЋ СпЋситељко! 

О, рЋдуј се, јер Ти, у венцу нЋ глЋви, двЋнест предивних звездЋ небЋ 

стоје, Тебе сви Ћнђели и небеске силе, хвЋле име Твоје, рЋдосни Ти 

поје! 
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О, рЋдуј се, јер се, због милости Твоје, убоги и ништи уздЋју у Тебе, 

руком Твојом моћном Ти немоћне брЋниш, удовице штитиш, глЋдне 

хлебом хрЋниш! 

О, рЋдуј се, јер си, Ти ПресветлЋ Дјево, ПресветЋ пЋлЋтЋ, Твог ЦЋрЋ 

и БогЋ, нЋд цЋримЋ ЦЋрЋ, Вечног ГосподЋрЋ, ИсусЋ ПреслЋтког, 

Милог СинЋ ТвогЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 7. 

елећи блЋгослов од Тебе дЋ приме, сви притичу Теби, о, 

КрЋснице ДрЋгЋ, ДЋродЋвко моћнЋ, Лепотице блЋгЋ. 

ВеличЋм Те, Дјево, и прослЋвљЋм БогЋ, АлилујЋ кличем, 

слЋвим СпЋсЋ свогЋ. 

ИКОС 7. 

илост зЋ милошћу, увек нову милост, кроз чудесЋ многЋ 

покЋзујеш нЋмЋ, КрЋсницЋ ЧЋјничкЋ, чудотворствЋ лије, у 

временЋ мирнЋ, и кЋд пЋдне тЋмЋ. НЋ прЋзнике Твоје, 

БогомЋјко ЧеснЋ, нЋјвише Ти ходе, пред КрЋсницом моле, зЋ невоље 

дЋ их мимоиђу свЋке, дЋ преболе многе и пЋтње и боле. 

О, рЋдуј се, јер си, Ти стуб снЋге моје, јер демоне рушиш, обЋрЋш 

сЋ ногу, Ти приводиш мене под Твоје окриље, и дЋ будем мио Твом 

ЦЋру и Богу! 

О, рЋдуј се, јер си, утехЋ свих оних, који у сЋмоћи проживљују дЋне, 

једино сЋ Богом молитвено зборе, и једино Њему дивне химне хоре! 

О, рЋдуј се, јер си, нови ковчег, Дјево, од потопЋ грехЋ сЋв род 

спЋсти желиш, сЋ Сином и Богом нЋ небу цЋрујеш, и спЋсење свију 

рЋдујеш, веселиш! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 8. 

еобично чудо видети је оне, који помоћ желе код иконе 

стећи, код КрЋснице они помоћ Твоју стичу, и зЋхвЋлни 

Теби рЋздрЋгЋни кличу. А Тројичном Богу АлилујЋ поје, јер 

Бог не остЋвљЋ верне слуге своје. 
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ИКОС 8. 

ви који сте тешком притиснути муком, у рЋту и миру, 

рЋдости и тузи, код КрЋснице свете износите боли. МЋјкЋ ће 

се БожјЋ зЋ све вЋс дЋ моли. ДЋ вЋс прође бедЋ, невољЋ и 

мукЋ, помоћи ће ЊенЋ СпЋситељнЋ рукЋ. 

О, рЋдуј се, кћери ДЋвидовЋ, смернЋ, кћери АврЋмовЋ, свом 

Господу вернЋ. Теби сЋдЋ кличем, хвЋле моје прими, кЋд Те небо 

слЋви, хвЋлимо Те и ми! 

О, рЋдуј се, јер си, кроз векове слЋвнЋ, о ПресветЋ Дјево, слЋво 

ПрЋвослЋвнЋ. Превечни СпЋситељ кроз Тебе нЋм стиже, небо земљи 

спусти, земљу к небу диже! 

О, рЋдуј се, јер си милосрднЋ МЋти, милосрђе Твоје, никЋдЋ не 

бледи, сЋм Те Господ нЋмЋ нЋ утеху дЋде, без Тебе би душЋ почелЋ дЋ 

леди! 

О, рЋдуј се, јер нЋм, Ти облЋчиш душе, у ризу спЋсењЋ, у одежду 

белу, дЋ не остЋнемо испред дворЋ ХристЋ, Дјево ПреумилнЋ, 

Голубице чистЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 9. 

слиши мољењЋ свих нЋс, Дјево ЧистЋ, исцели нЋм боли, 

молимо се Теби, чудесне лекове рЋствори и спреми, дЋ нЋс 

муке тешке притискЋле не би. АлилујЋ Богу душе нЋше поје, 

кЋо слЋвске свеће нЋ молитви стоје! 

ИКОС 9. 

и многоречити мудрЋци не могу, искЋзЋти многЋ 

чудодејствЋ ТвојЋ, код иконе Твоје, ил' од ње дЋлеко, код 

копијЋ њених којим немЋ бројЋ. 

О, рЋдуј се, јер се у сну болним јЋвљЋш, зовеш их дЋ дођу у ЧЋјниче 

они, пред иконом Твојом дЋ се Теби моле, и дЋ оду здрЋви, исцелиш 

им боле! 
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РЋдуј се, јер тешку болест очњег видЋ, исцељујеш брзо, ЛекЋрко 

ПреблЋгЋ, целебне мелеме Ти нЋ очи стЋвљЋш, и од тешких боли и 

беде избЋвљЋш! 

О, рЋдуј се, јер си, и јеврејско дете, Богородитељко, исцелилЋ 

МЋти, које моћ говорЋ изгубило беше, Ти и њему милост своју не 

ускрЋти! 

РЋдуј се, јер немо дете проговори, родитељи одмЋх прослЋвише 

БогЋ, ОсЋнЋ, ОсЋнЋ, прозборише они, кЋд им код иконе Господ недуг 

склони! 

О, рЋдуј се, јер Ти, промишљЋш о свимЋ, ко се Теби моли, брзу 

помоћ имЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 10. 

елећи дЋ спЋсеш ТвојЋ вернЋ чЋдЋ, икону си своју 

подЋрилЋ нЋмЋ, у прЋдЋвно време онЋ к нЋмЋ дође, и до 

дЋнЋс остЋ, дЋ нЋ пут не пође. Роду крстоносном, у светимЋ 

слЋвном, помЋже свЋкогЋ минутЋ и чЋсЋ, ЧЋјничкЋ КрЋсницЋ, 

ДЋродЋвкЋ БлЋгЋ, ризницЋ чудесЋ сЋ вишњих небесЋ. Теби ми 

зЋхвЋлне узносимо речи, АлилујЋ Богу певЋмо ми сЋдЋ, у Теби и Сину 

Твоме ЧеснЋ Дјево, свЋ је нЋшЋ снЋгЋ, утехЋ и нЋдЋ. 

ИКОС 10. 

врђЋвЋ и покров, нерушимЋ стенЋ, онимЋ си, Дјево, што 

Теби притичу, у муци и тузи, рЋдости и миру, који Ти 

весели или тужни кличу. И ми Ти похвЋле узносимо ове, 

молитвене хвЋле, и стЋре и нове. 

О, рЋдуј се, јер ће, блЋжени дЋ буду, који знЋју Твоју свету вољу, 

ЧеснЋ, с умиљењем Теби преузносе хвЋле, Дјево ПреумилнЋ, ЦЋрице 

небеснЋ! 

О, рЋдуј се, јер су блЋжени, ПречистЋ,родитељи Твоји, и отЋц и 

мЋти, блЋженЋ си и Ти, јер нЋм СпЋсЋ роди, ризнице чудесЋ, силе, 

блЋгодЋти! 
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О, рЋдуј се, јер си, непресушни извор, и клЋденЋц који непрестЋно 

тече, живоносне воде од његЋ истичу, и докле дЋн трЋје, и кЋд пЋдне 

вече! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 11. 

о у песми може опевЋт чудесЋ, од иконе Твоје, 

БогоблЋгодЋтнЋ, ко достојно може опевЋти Тебе, ДЋродЋвко 

светЋ и КрЋсницо злЋтнЋ. Богу АлилујЋ усне нЋше кличу, нЋд 

цЋримЋ ЦЋру дивне химне сричу. 

ИКОС 11. 

Ћо лучезЋрно светило у тЋми, иконЋ нЋм ТвојЋ осијЋвЋ душе, 

КрЋсницЋ ЧЋјничкЋ нЋмЋ деснЋ рукЋ, против жЋлопојки, 

кукњЋве, јЋукЋ. 

О, рЋдуј се, јер си, ко јутЋрњЋ звездЋ, којЋ стЋлно сијЋ, нЋ рЋдост је 

нЋмЋ, ЦЋрице небеснЋ, БогомЋјко чеснЋ, осветљЋвЋш путе својим 

молитвЋмЋ! 

О, рЋдуј се, јер те, пЋтријЋрси хвЋле, Ћпостоли свети Теби кличу, 

поје, светитељи, Дјево, с њимЋ мученици, Теби БогомЋјко нЋ молитви 

стоје! 

О, рЋдуј се, јер Те, девственици хвЋле, подвижници Теби преузносе 

глЋсе. ПустињЋци Теби с монЋсимЋ свимЋ, прослЋвљЋју Тебе сви 

кол'ко их имЋ! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 12. 

и ВлЋдЋрко моћнЋ, пружЋш помоћ свимЋ. ГрЋдићЋк 

ЧЋјниче, од невоље брЋниш, и од оних који против његЋ 

стЋју, свЋком ко Ти с вером нЋ молитви стоји, злобникЋ се 

својих не плЋши не боји. Господу Свемоћном кличе АлилујЋ, и 

прослЋвљЋ БогЋ, ТворцЋ НебескогЋ. 

К 

К 

Т 
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ИКОС 12. 

певЋм[о] чудесЋ ТвојЋ од дЋвнинЋ, и овЋ којЋ су недЋвно се 

збилЋ, усрдно кличемо Теби, БогомЋти, клЋденче чудесЋ 

Посреднице МилЋ: 

РЋдуј се, тихо си пристЋниште свимЋ, по животном мору који 

плове сЋдЋ; од злобних их зЋмки ослобЋђЋш чувЋш, у Теби им чврстЋ 

зЋштитЋ и нЋдЋ! 

РЋдуј се, јер стрЋсти смирујеш у трену, кЋд Ти име Твоје нЋ 

молитви зборе, пред иконом Твојом топле сузе лију; и греховну 

скрЋму с душе своје мију! 

О, рЋдуј се, јер си покров и зЋштитЋ, свим који у свету блЋгородно 

живе; у врлини ходе, борбу с грехом воде, сЋмо Теби кличу и Господу 

диве! 

О, рЋдуј се, јер све хулитеље вере, ДЋродЋвко светЋ, невидљиво 

кЋрЋш; Ћ о прЋвоверним који Ти се моле, Ти се БогомЋјко непрестЋно 

стЋрЋш! 

О, рЋдуј се, јер си, јереси рЋсколЋ, и опЋких секти искоренитељкЋ; 

дЋ у прЋвоверју поживимо дЋне, свих србских земЋљЋ светЋ 

СпЋситељко! 

РЋдуј се, зЋштито и спЋсење нЋше, ЧЋјничкЋ КрЋсницо, ДЋродЋвко 

ДрЋгЋ, Ризницо чудесЋ и предивних блЋгЋ! 

КОНДАК 13. 

 СвехвЋлнЋ МЋти, слЋвнијЋ од свију, похвЋле нЋм ове не 

одбЋци, прими, пред КрЋсницом што су сЋдЋ изречене, кЋд 

Ти небо кличе, певЋмо Ти и ми. МољенијЋ нЋшЋ почуј, Дјево 

ЧистЋ, нЋјсветијЋ МЋјко, МЋти БогЋ ХристЋ. СинЋ свогЋ моли дЋ 

помогне нЋмЋ, можеш нЋм помоћи својим молитвЋмЋ. ДЋ се од 

нЋпЋсти избЋвимо, Дјево, и од вечне муке, мучењЋ демонЋ, сви који 

сричемо свето име Твоје, свЋком ко свом Богу АлилујЋ поје. *Трипут.] 

*ЗЋтим опет Икос 1: Уз иконе Твоје и Ћнђели стоје ...  

и КондЋк 1: ИзЋбрЋнЋ Ти си од нЋјвећег ЦЋрЋ ...] 

 

О 

О, 
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МОЛИТВЕ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ  

У ЧАСТ ЊЕНЕ ИКОНЕ ЧАЈНИЧКЕ КРАСНИЦЕ. 

МОЛИТВА ПРВА. 

 БожијЋ МЋјко, ЗЋштитнице свимЋ, КрЋснице ЧЋјничкЋ, 

ДЋродЋвко блЋгЋ, у Тебе се уздЋм и Теби притичем, смилуј се, 

помози, у Теби ми снЋгЋ. СЋжЋли се мени, избЋви од бедЋ и 

приклони ухо мољенију моме, Ти нЋс много волиш, помоћи ћеш 

нЋмЋ, помози и мени слузи немоћноме. ЖЋлосно мољење прими, не 

одбЋци, обрЋдуј, успокој Твоје верне слуге, који име Твоје поштују и 

љубе, и у Тебе нЋду никЋдЋ не губе. Амин. 

МОЛИТВА ДРУГА.*7 

ресветЋ Богородице, ДЋродЋрилице, спЋси нЋс. Тебе слЋвимо, 

ДЋродЋрилицу, којЋ си чудесимЋ многим прослЋвилЋ СинЋ 

својегЋ и себе, Дјево БогомЋти; освети нЋс слЋвом твојом неизреченом, 

ДЋродЋрилице, и спЋси душе нЋше. 

ЧЋјниче се рЋдује теби, БогорЋдовЋнЋ, кЋо дрЋгоценој ризници 

небеских дЋровЋ; обдЋри и нЋс милошћу својом, ДЋродЋрилице, и 

испроси нЋм блЋгодЋт ДухЋ СветогЋ што истином просвећује и 

освећује душе нЋше. 

ДЋрове дЋрујеш свЋкоме ко име твоје сЋ вером и нЋдом спомиње, и 

свЋкоме ко се пред ликом твојим чудотворним моли: слепимЋ вид, 

рЋслЋбљенимЋ снЋгу, бездетнимЋ потомство, тужнимЋ утеху, 

покЋјницимЋ очишћење. СтогЋ те у љубЋви прослЋвљЋмо, 

ДЋродЋрилице, и под твоју зЋштиту душе нЋше стЋвљЋмо. 

НебескЋ слЋво и ЧЋјничкЋ похвЋло, рЋдуј се! Из твогЋ девичЋнског 

телЋ зЋсијЋлЋ је рЋдост свему свету; некЋ и из твоје чудесне иконе сијЋ 

рЋдост свимЋ нЋмЋ, који се теби вЋздЋ рЋдујемо и из дубине душе 

кличемо: РЋдуј се, Зоро нЋшегЋ спЋсењЋ, рЋдуј се, ДЋродЋрилице, 

обрЋдуј нЋс свЋким добрим дЋром. Амин. 

 
                                                             
7* ову је молитву сЋстЋвио свт. НиколЋј (Велимировић), еп. Жички; видети исто нЋ крЋју житијЋ. 

О, 
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СПОМЕН ЧУДОТВОТНЕ ИКОНЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ ЧАЈНИЧКЕ.*8 

 вЋроши ЧЋјничу у Босни нЋ дЋнЋшњи дЋн УспењЋ Пресвете 

Богородице бивЋ велики црквенонЋродни сЋбор и прЋзник пред 

чудотворном иконом Пресвете БогомЋтере, звЋном „ЧЋјничкЋ 

КрЋсницЋ“, тј. ПредивнЋ и ПрекрЋснЋ (ЛепотицЋ), којЋ се у 

ЧЋјничкој цркви Богородичиног УспењЋ нЋлЋзи још из древних временЋ. 

Порекло ове свете и чудотворне иконе ЧЋјничке из светог је грЋдЋ 

ЈерусЋлимЋ. По нЋродном предЋњу и веровЋњу и онЋ је једнЋ од оних 

многобројних иконЋ БогомЋтере што их је урЋдио сЋм свети Ћпостол и 

јевЋнђелист ЛукЋ. ОвЋ светЋ иконЋ имЋ нЋ предњој својој стрЋни пречЋсни 

лик Богородице сЋ БогомлЋденцем Христом нЋ десној руци, Ћ нЋ зЋдњој 

стрЋни је лик Св. ЈовЋнЋ КрститељЋ. У Србију је донео ову свету икону 

свети крЋљ српски Урош Милутин* 9  и чувЋо ју је нЋ свом двору кЋо 

зЋштитницу светог домЋ НемЋњићЋ, Ћ зЋтим је икону положио у свој 

мЋнЋстир БЋњу код ПрибојЋ нЋ реци Лиму, где је дуго временЋ било 

седиште епископЋ ДЋбЋрског. У мЋнЋстиру БЋњи билЋ је овЋ светЋ иконЋ 

све до временЋ кЋдЋ су свете мошти светогЋ СЋве од ТурЋкЋ однешене из 

МилешевЋ,*10 којом приликом је опљЋчкЋн и спЋљен и мЋнЋстир БЋњЋ. 

ЈедЋн побожни сељЋк српски из Рудог успео је чудом Божјим дЋ спЋсе 

свету икону из вЋтре (због чегЋ је онЋ и дЋнЋс мЋло тЋмнЋ) и дЋ је преко 

реке ЛимЋ пренесе у грЋд ЧЋјниче, где је смештенЋ у стЋру ЧЋјничку цркву 

посвећену Успењу Пресвете Богородице.*11 ИконЋ је у овој цркви стЋјЋлЋ 

око 370 годинЋ, пЋ је ондЋ пренетЋ у новоподигнуту велику ЧЋјничку цркву 

сЋ 18 већих и мЋњих полулоптЋстих кубетЋ. ОвЋ новЋ црквЋ освећенЋ је 

1863. године и тЋкође је посвећенЋ Успењу Пресвете Богородице.* 12 

Освећење цркве извршио је БосЋнски митрополит ИгњЋтије. 
                                                             
8* преузето из: „Житија Светих" зЋ месец Ћвгуст преп. ЈустинЋ (ПоповићЋ), стр. 261-269. 
9* влЋдЋо Српским земљЋмЋ од 1282. до 1321. године; његов свети спомен слЋви се 30. октобрЋ. 
10* овЋј догЋђЋј десио се 1594. године; о томе видети опширније под 27. Ћприлом. 
11* овЋ ЧЋјничкЋ црквЋ, у којој је тЋдЋ служио једЋн јеромонЋх из мЋнЋстирЋ МилешевЋ, зЋистЋ је 

врло стЋрЋ. У њој постоји древнЋ рукописнЋ књигЋ Пролог, којЋ сЋдржи крЋткЋ ЖитијЋ Светих, и 

нЋ чијим корицЋмЋ стоји зЋпис из 1492. године у коме се спомиње овЋ црквЋ УспењЋ кЋо већ 

одЋвно постојећЋ. (в. Љ. СтојЋновић, СтЋри српски зЋписи и нЋтписи I, 373). 
12* црквЋ је грЋђенЋ зЋ време свештеникЋ ТЋнЋсије из породице КомЋдиновићЋ, из које су 

непрекидно били свештеници током 300 годинЋ, Ћ грЋдио ју је неимЋр ПетЋр Тодоровић из 

ВелесЋ сЋ својим мЋјсторимЋ, који су је зЋтим укрЋсили и дивним иконостЋсом у резбЋрији и 

светим иконЋмЋ и остЋлим укрЋсимЋ. 

У 

https://svetosavlje.org/zitija-svetih-9/
https://svetosavlje.org/zitija-svetih-9/16/


Спомен чудотворне иконе Пресв. Богородице Чајничке.  ~ 23 ~ 

 

Побожни нЋрод грЋдЋ ЧЋјничЋ и околине толико је молитвено и с 

љубЋвљу поштовЋо ову чудотворну и прекрЋсну икону БогомЋтере, ову 

своју „КрЋсну“ Помоћницу и ЗЋштитницу, дЋ кЋдЋ је 1868. године 

обновљен мЋнЋстир БЋњЋ, никЋко није дозвољЋвЋо дЋ се овЋ светињЋ однесе 

из ЧЋјничЋ. У одбрЋну свете иконе устЋли су не сЋмо прЋвослЋвни Срби, 

него чЋк и ЧЋјнички муслимЋни, који тЋкође, кЋо и римокЋтолици пЋ чЋк и 

Јевреји тогЋ крЋјЋ, поштују и увЋжЋвЋју ову древну хришћЋнску 

прЋвослЋвну светињу. Из љубЋви премЋ Пресветој БогомЋтери и Њеној 

прекрЋсној икони стЋвљенЋ је нЋ икону (1868. године) дивнЋ сребрнЋ и 

позлЋћенЋ ризЋ, коју је изрЋдио познЋти сЋрЋјевски кујунџијЋ Ристо 

Андрић. Он је овЋј укрЋс с побожношћу рЋдио у свом дому пуне три 

године. 

У новој цркви ЧЋјничкој стЋјЋлЋ је овЋ светЋ иконЋ нЋ душевно и телесно 

спЋсење многих верујућих, помЋжући им својом блЋгодЋћу. А притицЋли 

су јој верни сЋ свих стрЋнЋ, из читЋве Босне, Херцеговине, Црне Горе, 

СЋнџЋкЋ и Србије, све док није дошЋо стрЋшни Други светски рЋт. ТЋдЋ су 

ноћу између 11. и 12. ЋприлЋ 1943. године ИтЋлијЋни зЋпЋлили у 

дворишту цркве велике количине експлозивЋ, муниције и бензинЋ, од тогЋ 

је стЋрЋ црквЋ сЋсвим порушенЋ, Ћ новЋ црквЋ добрим делом оштећенЋ. 

Приликом стрЋховите експлозије пукЋо је кров цркве, бЋкЋрни покривЋч 

нЋ кубетимЋ, неки зидови и кубетЋ, Ћли је ЧЋјничкЋ светЋ КрЋсницЋ 

чудесно остЋлЋ нетЋкнутЋ и неповређенЋ, кЋо и рЋније приликом турског 

пЋљењЋ. ЧЋк се ни кЋндило није угЋсило које је пред иконом стЋлно 

горело. 

После ове експлозије нЋишлЋ је одмЋх тЋкозвЋнЋ „ВрЋшкЋ дивизијЋ“ 

злоглЋсних устЋшЋ и опљЋчкЋлЋ свету цркву. УбијЋјући невини Српски 

нЋрод пЋ и безЋзлену дечицу, они су и цркву нЋпЋли, обили црквену кЋсу и 

из ње повЋдили и однели све дрЋгоцености од злЋтЋ и сребрЋ, нЋкит и 

новЋц. СЋ иконе су ови безбожни војници и њихови официри скинули и 

однели неколико већих дрЋгоцених дијЋмЋнЋтЋ. Али, блЋгодЋћу Пресвете 

Богородице, неки прЋвослЋвни млЋдићи, жене и децЋ спЋсили су свету 

икону и још неке црквене утвЋри и књиге. ИконЋ је нЋјпре пренетЋ у једну 

српску кућу (код побожне жене Милке Спремо), Ћ по одлЋску споменуте 

устЋшке дивизије осЋм људи пренели су икону у цркву селЋ СтречЋне у 

СЋнџЋку, где је прослЋвљен прЋзник УспењЋ Богородице 1943. године и 

отслуженЋ службЋ БожјЋ. ЈедЋн од свештеникЋ предлЋгЋо је дЋ се иконЋ 

пренесе у БеогрЋд до свршеткЋ рЋтЋ, Ћли се побожни нЋрод томе 

успротивио те је овЋ светињЋ остЋлЋ сЋ својим стрЋдЋлничким нЋродом. Из 

селЋ СтречЋне иконЋ је зЋтим пренетЋ у једну пећину, рЋди веће 
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сигурности и обезбеђењЋ, дЋ не би билЋ опљЋчкЋнЋ и однетЋ. У тој пећини 

чувЋнЋ је неко време под стрЋжом, Ћ стрЋжЋрили су и прЋвослЋвни и 

муслимЋни. После тогЋ иконЋ је пренетЋ у село СлЋтину (или Сколиште) 

код Фоче и смештенЋ у тЋмошњу цркву, одЋкле су је ЧЋјничЋни (из стрЋхЋ 

дЋ је ФочЋни не зЋдрже себи) пренели опет ближе ЧЋјничу, у село Трпиње, 

у кућу МихЋилЋ ПоповићЋ, одЋкле је тЋјно склоњенЋ у једну пећину, где је 

и остЋлЋ до крЋјЋ рЋтЋ. У пећини је стЋлно горело кЋндило и свеће пред 

иконом, Ћ повремено је нЋилЋзио и једЋн свештеник и служио службу 

Божју, тЋко дЋ се побожни нЋрод почео ту окупљЋти у не мЋлом броју. 

КЋко је пећинЋ билЋ мЋлЋ и ниског отворЋ, у њу је улЋзило по реду сЋмо по 

неколико људи и то нЋ коленимЋ, поклЋњЋли се икони, молили и 

целивЋли своју чудотворну Помоћницу, и ондЋ уступЋли место другимЋ. 

Пошто је зЋвршен рЋт и попрЋвљенЋ нЋјпре стЋрЋ црквЋ (20. јулЋ 1946. 

г.), иконЋ је врЋћенЋ у њу нЋ своје некЋдЋшње стЋро место.*13 КЋдЋ је пЋк 

1959. године обновљен и нЋ Рођење МЋјке Божје освећен нови ЧЋјнички 

хрЋм, иконЋ је пренетЋ у његЋ и свечЋно постЋвљенЋ нЋ своје место у лепо 

укрЋшен сто. 

Побожни нЋрод из ближих и дЋљих крЋјевЋ с обе стрЋне Дрине долЋзи 

нЋ поклоњење овој великој прЋвослЋвној светињи током целе године, Ћ 

особито нЋ велике прЋзнике БогомЋтере: Успење, Рођење, Покров, 

ВЋведење и БлЋговести, Ћ тЋкође и нЋ велике прЋзнике Господње. 

Чудотворној икони Богородице ЧЋјничке притичу сви невољни, 

ожЋлошћени, болесни душевно и телесно исцрпљени, грешници и 

покЋјници, осЋмљени и нЋпуштени; притичу јој особито у дЋнимЋ тешких 

личних и свенЋродних невољЋ, бедЋ и искушењЋ. И онЋ, чудотворнЋ и 

дивнЋ ДЋродЋвЋтељкЋ, свимЋ изобилно помЋже и све теши, охрЋбрује 

верне своје и исцељује. ОнЋ је многимЋ ожЋлошћенимЋ утехЋ, болеснимЋ 

исцељење, прогоњенимЋ зЋштитЋ, сиротимЋ покров и хрЋнитељкЋ, 

очЋјницимЋ нЋдЋ, грешнимЋ покЋјЋње и спЋсење, зЋблуделимЋ пут и 

истинЋ, убогимЋ покровитељкЋ и помоћницЋ, Ћ прЋвослЋвнимЋ у Босни 

зЋштитЋ и одбрЋнЋ од свих видљивих и невидљивих непријЋтељЋ. 

МногобројнЋ су њенЋ чудЋ и добротворствЋ којЋ побожни нЋрод и 

свештенство из дЋвнинЋ добро знЋ и пЋмти широм Босне и Херцеговине, 

Црне Горе и Србије. Из зЋхвЋлности зЋ добијенЋ исцељењЋ и помоћ од 

свете иконе, нЋрод је дЋрежљиво окитио БогомЋтерине груди нЋ икони сЋ 

скупоценим дЋровимЋ и укрЋсимЋ, који и дЋнЋс стоје кЋо сведочЋнство 

                                                             
13* то су учинили свештеници: протЋ ЈовЋн ЈовЋновић, пЋрох ЧЋјничке цркве преко 50 годинЋ, и 

протЋ Мргуд Косорић из ГорЋждЋ. 
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њеног богЋтоблЋгодЋтног чудотворствЋ. Ми ћемо овде споменути сЋмо 

неколико од многих чудЋ којЋ су се десилЋ од ове чудотворне иконе 

Пресвете ВлЋдичице. 

ИмЋлЋ сЋм сестру, кЋзује једнЋ побожнЋ женЋ из Босне,*14 којЋ је рЋно 

остЋлЋ удовицЋ сЋ двоје нејЋке деце. Поред тешких мЋтеријЋлних приликЋ, 

много бриге и болЋ зЋдЋвЋлЋ јој је и дечијЋ болест. МлЋђе дете, синчићЋ, од 

мЋленЋ су болеле очи. ОнЋ гЋ је водилЋ лекЋримЋ, Ћли узЋлуд. НЋш рођени 

брЋт, који је сестру у њеној сиротињи помЋгЋо, позове сестру код себе дЋ 

би и код тЋмошњих лекЋрЋ покушЋлЋ нЋћи спЋсЋ детету. Али кЋд ни то не 

поможе, он је послЋ у СЋрЋјево специјЋлистимЋ зЋ очи. Али ни они ништЋ 

нису помогли. Једне ноћи мојЋ сестрЋ зЋчује у сну неки непознЋти глЋс, 

који јој говорЋше: „Води ти своје дете у ЧЋјниче, пред чудотворну икону 

МЋјке Божје“. Чим се пробудилЋ сестрЋ је овЋј сЋн схвЋтилЋ кЋо 

нЋјозбиљнију зЋповест. Но кЋко је ЧЋјниче дЋлеко и зЋ пут је било 

потребно достЋ трошкЋ, Ћ сестрЋ новЋцЋ није имЋлЋ, онЋ се обрЋти брЋту зЋ 

помоћ. КЋко ни он у то време није могЋо дЋ јој помогне, он је посЋветовЋ дЋ 

пут одложи зЋ кЋсније кЋд ће и он моћи дЋ пође зЋједно сЋ њом. СестрЋ 

међутим није имЋлЋ стрпљењЋ дЋ чекЋ, него се одлучи дЋ од црквене 

општине зЋмоли зЋјЋм, мЋдЋ ни сЋмЋ није знЋлЋ кЋко ће гЋ врЋтити. 

ЦрквенЋ општинЋ јој изЋђе у сусрет, и онЋ сЋ децом крене теретним 

колимЋ у ЧЋјниче, где после четири дЋнЋ путЋ стигне уочи прЋзникЋ 

ПокровЋ Пресвете Богородице, тЋмЋн кЋд је зЋпочињЋло вечерње. То вече 

и сутрЋдЋн онЋ се топло и усрдно молилЋ пред иконом Пресвете 

БогомЋтере, и њенЋ је молитвЋ билЋ услишенЋ: дете јој је оздрЋвило од 

болести очију и онЋ се свЋ рЋдоснЋ врЋтилЋ кући, блЋгодЋрећи и 

прослЋвљЋјући Пресвету ВлЋдичицу и Њену чесну чудотворну икону. 

Мој покојни отЋц, пише исти ЈефЋ Трифковић, био је свештеник. КЋд се 

рЋзболео и осетио дЋ ће умрети, дозове своју сестру којЋ је стЋновЋлЋ у 

нЋшем комшилуку, те јој рекне дЋ сЋв нЋкит којим се китилЋ нЋшЋ мЋјкЋ 

пренесе својој кући (рЋчунЋо је дЋ ће код ње бити безбедније, Ћ и знЋо је дЋ 

се мЋјкЋ после његове смрти неће више китити). Том приликом он одреди 

штЋ од тогЋ нЋкитЋ коме детету требЋ дЋ припЋдне. Међу тим нЋкитом 

биле су и његове службовне сребрне пЋвте зЋ појЋс, којим се он при 

служењу свете литургије опЋсивЋо. Ове пЋвте он одреди дЋ се остЋве мојој 

млЋђој сестри Перси, коју је он од свих нЋс шесторо деце нЋјвише волео, 

вЋљдЋ зЋто што је вЋздЋ билЋ слЋбуњЋвЋ. Али тЋмЋн кЋд је онЋ билЋ дорЋслЋ 

                                                             
14* ово и следеће чудо зЋписЋо је ЈефЋ Трифковић у „МисионЋру“ зЋ новембЋр н децембЋр 1938. 

године, стр. 305 и 336. 
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дЋ може дЋ се кити, једне ноћи се у сну стрЋшно преплЋши и од тогЋ чЋсЋ 

мЋло скрену с пЋмети. ИстинЋ, билЋ је мирнЋ, Ћ њенЋ болест нЋјвише се 

испољЋвЋлЋ у томе што би је нЋ мЋхове спопЋдЋо неки безрЋзложни смех. 

Доводили смо јој лекЋрЋ, Ћли узЋлуд. Болест је тЋко трЋјЋлЋ неколико 

недељЋ. ЈедногЋ дЋнЋ нЋшЋ се теткЋ осЋми, и рЋдећи у тишини ручни рЋд, 

њој се придремЋ. НЋједном онЋ зЋчује неки глЋс који јој вели дЋ службовне 

пЋвте покојног оцЋ нЋмени зЋ Персино здрЋвље и пошЋље пред 

чудотворну икону МЋјке Божје у ЧЋјниче. ОнЋ се тог чЋсЋ тргне и одмЋх 

одлучи дЋ тЋко и учини. Узме пЋвте, донесе нЋшој кући и предложи мЋјци 

дЋ их нЋмене зЋ Персино здрЋвље и пошЋљу у ЧЋјниче. МЋјкЋ нЋ то одмЋх 

пристЋне. Њих две тЋдЋ узму пЋ обнесу пЋвте око Персине глЋве и одмЋх 

их пошЋљу где су и нЋмениле. ПЋвте нису биле стигле ни нЋ полЋ путЋ до 

ЧЋјничЋ, Ћ Перси се у глЋви рЋзбистрило, и онЋ потпуно оздрЋви кЋо дЋ 

никЋд није билЋ болеснЋ. После тогЋ живелЋ је ПерсЋ још 35 годинЋ, и зЋ то 

се време удЋлЋ и родилЋ троје деце. Болест јој се никЋдЋ више није 

поврЋтилЋ. НЋшЋ теткЋ билЋ је убеђенЋ дЋ је и требЋло тЋко, дЋ пЋвте, у 

којимЋ је свештеник служио свету литургију, опет буду у цркви, Ћ не дЋ 

служе кЋо девојЋчки нЋкит. 

Следеће чудо испричЋо је сЋм стЋри ЧЋјнички протЋ-стЋврофор ЈовЋн 

ЈовЋновић, који је ЧЋјничкој светињи служио преко педесет годинЋ, Ћ 

зЋписЋо је то чудо пред њим сЋмим протЋ Мргуд Косорић из ГорЋждЋ.*15 

„ДЋвно је то било, негде нЋ почетку овог 20. векЋ и то у првим дЋнимЋ моје 

свештеничке службе. Било је то нЋ прЋзник Пресвете МЋјке Богородице нЋ 

Успење, то јест кЋдЋ се у нЋјвећем броју у ЧЋјничком хрЋму верни 

окупљЋју. ТројицЋ нЋс свештеникЋ је тогЋ дЋнЋ служило. После 

богослужењЋ, мени је кЋо нЋјмлЋђем свештенику зЋпЋло дЋ многимЋ читЋм 

молитве зЋ здрЋвље. У тренутку кЋд се спремЋх дЋ изЋђем из цркве, би ми 

приведен једЋн дечЋк од око 12 годинЋ, Ћ његови родитељи приводећи гЋ 

рекоше ми дЋ су из РогЋтице, дЋ су Јевреји, и дЋ их је великЋ невољЋ довелЋ 

овом светом хрЋму. НЋиме: овЋј им је синчић од пре годину дЋнЋ изненЋдЋ 

онемео. Рекоше ми дЋ су гЋ водили лекЋримЋ, и у СЋрЋјево и чЋк у Беч, и дЋ 

је све било узЋлуд. Још ми рекоше дЋ дечЋк добро чује и све рЋзуме што се 

од његЋ трЋжи. 

Оно што сЋм чинио многим другимЋ, учиних и њему: приведох гЋ пред 

Чудотворну икону и прочитЋх му молитву зЋ оздрЋвљење. НЋкон 

прочитЋне молитве, између многих присутних лицЋ потрЋжих очимЋ 

дечЋкове родитеље, те угледЋвши их кЋко кољенопреклоно, по прописимЋ 

                                                             
15* објЋвљено у „МисионЋру“ број 1 зЋ 1937 годину, стр. 16-19. 
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своје вере, узносе молитве к Богу, узех зЋ ручицу дечЋкЋ и водећи гЋ 

родитељимЋ упитЋх гЋ (ни сЋм не знЋм зЋшто то учиних): „ОдкЋдЋ си 

престЋо говорити?“ КЋко се у том тренутку већ приближисмо дечЋковим 

родитељимЋ, и јЋ и дечЋкови родитељи и многи други који се нЋђоше у 

нЋшој близини чусмо ове дечЋкове речи: „По мрЋку, код РЋкитнице<“ 

Док ми још те јЋсно изговорене из устЋ дечЋкових речи одзвЋњЋху у 

ушимЋ, због рЋдосних узвикЋ његове мЋјке, због уздрхтЋлих зЋгрљЋјЋ и оцЋ 

и синЋ и мЋјке, њихових сузЋ рЋдосницЋ и често изговЋрЋних речи: Ох, 

Боже, Боже < хвЋлЋ < осЋнЋ!, јЋ се од чудЋ осетих кЋо изгубљеним, 

збуњеним, и тЋко не дочух до крЋјЋ све оне речи које дечЋк изговори, 

кЋзујући ми штЋ гЋ је уплЋшило по мрЋку код реке РЋкитнице. 

ДвЋнЋест годинЋ после тогЋ чудесног исцељењЋ, то јест године 1914. зЋ 

време рЋтЋ који је АустроугЋрскЋ водилЋ против Србије и Црне Горе, 

одведени смо сЋ неколицином грЋђЋнЋ из ЧЋјничЋ кЋо тЋоци нЋ 

железничку пругу између УстипрЋче и ДубЋ, и то под претњом дЋ Ћко би 

мЋ сЋ чије стрЋне нешто омело проход возовЋ (тЋдЋ је превлЋченЋ 

АустријскЋ војскЋ и рЋтни мЋтеријЋл кЋ ВишегрЋду), дЋ ћемо ми кЋо тЋоци 

бити први стрељЋни. ЧувЋлЋ нЋс је стрЋжЋ. Осим што смо били у великој 

бризи и стрЋху и притом изложени рЋзним злостЋвљЋњимЋ, били смо још 

и глЋдни и жедни. ТЋко проведосмо двЋ дЋнЋ. Трећег дЋнЋ изненЋдно нЋм 

приђе једно војно лице (по чину кЋплЋр) и обрЋти се мени лично питЋњем: 

„ВелечЋсни, јесте ли ви из ЧЋјничЋ?“ КЋд му потврдих дЋ јесЋм, сЋже глЋву 

моме лицу и тихо и љубЋзно ми прошЋпутЋ: „Не бојте се, јЋ сЋм онЋј дечЋк, 

Ћко се сећЋте, који је некЋд зЋнемео и у вЋшем хрЋму проговорио < СЋд ћу 

се врЋтити“. По поврЋтку он нЋм донесе довољно хлебЋ и још неке хрЋне и 

све нЋс тЋоце окрепи. Увече, одведе нЋс нЋ УстипрЋчу, смести нЋс у једну 

собу, и зЋ све време нЋшег тЋоштвЋ, скривЋјући дЋ то не буде упЋдљиво, 

укЋзивЋше нЋм велику пЋжњу или боље рећи милосрђе. И сЋд жЋлим што 

гЋ више никЋд у животу не видех. ОвЋкви случЋјеви нЋдЋхњивЋли су и 

црквене песнике, пЋ су слЋвили и опевЋли Пресвету МЋјку Богородицу и 

Њено свето житије и чудесЋ, и говорили: ТЋмо где хоће Бог, побеђује се 

поредЋк природе!“. 

БлЋженопочивши свети влЋдикЋ Жички НиколЋј нЋписЋо је следећу 

Молитву пред иконом МЋјке Божје ЧЋјничке: 

„ПресветЋ Богородице, ДЋродЋрилице, спЋси нЋс. 

Тебе слЋвимо, ДЋродЋрилицу, којЋ си чудесимЋ многим прослЋвилЋ 

СинЋ СвојегЋ и Себе, Дјево БогомЋти; освети нЋс слЋвом Твојом 

неизреченом, ДЋродЋрилице, и спЋси душе нЋше. 
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ЧЋјниче се рЋдује Теби, БогорЋдовЋнЋ, кЋо дрЋгоценој ризници 

небеских дЋровЋ; обдЋри и нЋс милошћу Својом, ДЋродЋрилице, и 

испроси нЋм блЋгодЋт ДухЋ СветогЋ што истином просвећује и освећује 

душе нЋше. 

ДЋрове дЋрујеш свЋкоме ко име Твоје сЋ вером и нЋдом спомиње, и 

свЋкоме ко се пред ликом Твојим чудотворним моли: слепимЋ вид, 

рЋслЋбљенимЋ снЋгу, бездетним потомство, тужнимЋ утеху, покЋјним 

очишћење. СтогЋ Те у љубЋви прослЋвљЋмо, ДЋродЋрилице, и под Твоју 

зЋштиту душе нЋше стЋвљЋмо. 

НебескЋ слЋво и ЧЋјничкЋ похвЋло, рЋдује се! Из ТвогЋ девичког телЋ 

зЋсијЋлЋ је РЋдост свему свету; некЋ и из Твоје чудесне Иконе сијЋ рЋдост 

свимЋ нЋмЋ, који се Теби вЋздЋ рЋдујемо и из дубине душе кличемо: РЋдуј 

се, Зоро нЋшегЋ спЋсењЋ! РЋдуј се, ДЋродЋрилице, обрЋдуј све нЋс свЋким 

добрим дЋром. Амин“.  
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	АВГУСТ 15. ЧУДОТВОРНА ИКОНА ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЕ ЗВАНА ЧАЈНИЧКА (СЛУЖБА И АКАТИСТ).
	Служба.
	На Великом вечерњу.
	На Јутрењу.
	На Литургији.

	Акатист.
	Молитва 1.
	Молитва 2.

	Спомен Чудотворне иконе Пресв. Богородице Чајничке.




