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По Светом предању Цркве, ову икону је насликао Св. апостол Лука 
као последњу икону за земног живота Пресвете Богородице, која ју 

је и благословила. Св. Лука је икону убрзо однио у Египат, назорејима, 
првим пустињским монасима. У IV вијеку икона је пренијета у Јеруса-
лим, а одатле, око 440. године у Цариград, гдје је смјештена у Влахернску 
цркву. Када је у вријеме Четвртог крсташког рата (1204) Цариград пао у 
руке латинских „крстоносаца“, икона је отета и поново однесена у Па-
лестину, гдје се налазила у рукама монашко-витешког реда Јовановаца. 
Послије најезде муслимана на Палестину, Јовановци премјештају своје 
седиште на острво Родос, гдје икону смјештају у православни манастир 
на брду Филеримос (по том манастиру, данас обновљеном, она је и до-
била име; позната је још и под именом Филермоса). Овдје икона бива 
прибројана другим двијема светињама: Десницом Св. Јована Претече и 
честицом Часнога Крста. Средином XVI вијека, због турских освајања, 
Јовановци са светињама прелазе на Малту (од тада су и познати као 
Малтешки витезови), гдје остају до краја 1798. године, када ће због На-
полеонових освајања прећи у Русију, под покровитељство руског цара 
Павла Првог. Цару Павлу, у знак захвалности, магистар Малтешког 
реда Павле Гомес предаје три хришћанске светиње, додјељујући му и 
титулу Великог магистра. Светиње се чувају у Гатчину до 1917. године, 
када усљед Бољшевичке револуције бивају пренесене у Естонију, да би 
их затим царица Марија Фјодоровна пренијела у Копенхаген, у Данску. 
На самрти, царица је светиње предала митрополиту Руске Заграничне 
Цркве, Антонију Храповицком. Светиње се чувају у Руској Цркви у Бер-
лину до 1932. године, а затим их митрополит Антоније предаје на дар 
југословенском краљу Александру Карађорђевићу, у знак захвалности 
због прихватања руских избјеглица и њиховог збрињавања. Светиње 
се чувају у дворској цркви у Београду до хитлеровске окупације априла 
1941. године. Краљ Петар Други, заједно са српским патријархом Гаври-
лом Дожићем, оставља светиње на чување манастиру Острогу. У јесен 
1952. године комунисти откривају и одузимају светиње и смјештају их 
у трезор МУП-а, да би 1978. године, на захтјев митрополита Данила, 
власт вратила Цркви Десницу Св. Јована и честицу Часнога Крста (оне 
се од тада чувају у Цетињском манастиру). Филеримска икона је тада 
дата привремено на чување Народном музеју Црне Горе. Црква је у 
више махова тражила да јој се и ова Светиња врати и да се присаједини 
другим двијема у цркви Цетињског манастира, али до сада, нажалост, 
ти захтјеви нису уродили плодом.

СИНАКСАР
О икони Пресвете Богородице Филеримске
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На великој вечерњој:

Блажен муж

На Господи возвах: стихире, гл. 6.

Данас је Света Црква, Владичице, Пречистим Ли-
ком Твојим обасјана и сва Васељена Духом Светим 
распјевана, Ангели на Небу торжествено поју а људи 
на земљи ликују, Филеримском иконом Твојом об-
радовани, молитвама Твојим закриљени, вапијући: 
светом иконом Твојом, Пресвета Богородице, спаси 
нас. (двапут)

Ходите сви вјерни, узвеличајмо данас Пресве-
ту Богомајку, која је Светим Рођењем Својим род 
људски узвисила, чудесну икону Своју Пустинољуби-
ву Светој Цркви даровала, вјековима њоме Господу 
приводила, да јој појемо: радуј се, Обрадована, која 
Образом Својим Светим душе наше спасаваш. (двапут)

Величамо те, Пресвета Мати Божија, која пред 
Престолом Божијим непрестано Сина Свога за нас 
молиш, и поклањамо се Пречистој икони Твојој ко-

СЛУЖБА ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ У ЧАСТ 
ПРЕСВЕТЕ ИКОНЕ ЊЕНЕ ФИЛЕРИМСКЕ

(прославља се у петак Свијетле седмице 
– Живоносни Источник)
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јом нас милујеш и благосиљаш да Ти појемо: радуј 
се, Благословена, јер си нас Рођењем Сина Божијег 
вјечном радошћу помиловала. (двапут)

Величамо те, Пресвета Богородице Дјево, која мо-
литвом Својом Царство Божије красиш, и с љубављу 
цјеливамо Пустинољубиву икону Твоју, којом  срца 
наша богочежњом испуњаваш а Ангеле на пјесму по-
крећеш, да Ти поју: радуј се, Благодатна, јер је икона 
Твоја као најсјајнији драгуљ на Небу Цркве засијала. 
(двапут)

Слава и ниње, гл. 4.

Животворном иконом Твојом, Пречиста Владичи-
це, божанствену благодат на све људе изливаш, душе 
наше светим миром испуњаваш, боли ублажаваш и 
грехе наше омиваш, да те сви, Премилостиву Мати 
Божију и Предстатељницу рода хришћанскога неу-
ћутно у пјесмама величамо.

Вход. Прокимен дана.

Читања три:

Читање из Књиге Постања  (глава 28, 10-17)

Читање из Пророштва Језекиљевих  (глава 43, 27 и 44, 1-4)

Читање из Прича Соломонових  (глава 9, 1-11)
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На литији, стихире гл. 8.

Данас Црква Божија благољепно торжествује и 
радосно Пустинољубиву Богомајку слави, на икони у 
молитви изображену, да као блистав светионик оба-
сјава пут ка Царству Небескоме свима који је као Ма-
тер Божију неућутно величају.

Радујте се данас, тихујуће пустиње, Пустинољу-
бивом Богомајком од давнина благословене, Светом 
иконом Филеримском освештане, кроз коју је Слава 
Богомајке просијала и у молитвено тиховање вазнела 
сав Богољубиви хришћански род.

Слава и ниње, гл.6.

Гледајући Твоју Филеримску божанствену икону, с 
љубављу јој припадамо и пред њом се Теби смјерно 
поклањамо, славећи Тебе, Небеску Царицу, која Цети-
ње славно себи изабра као мјесто угодно, молитвама 
Светог Петра Цетињског и Петра Другог Ловћенског 
освештано, одакле безмјерном милошћу Својом са 
свима људима саосјећаш и од свих зала нас ослоба-
ђаш као Истинита Мати Божија.

На стиховње, стихире, гл. 6.

Ангели на Небу данас свијетло празнују а људи на 
земљи смјерну Ти приносе хвалу јер си сву Васељену 
иконом Својом освештала и смјерно се њоме пред-
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ставила као незамјенљива пред Богом Заступница 
наша.

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

Владичице Света, Небески Престоле Цара Славе, 
која си Сина Божијег у наручју носила и тихо у срцу 
Свом Христа Бога свила, молимо Те: Филеримском 
иконом Својом најсветијом, спаси нас.

Стих: Поменућу име твоје у сваком нараштају и 
нараштају.

Теби припадамо, Мати Преблага, и свехвалним 
пјесмама дарујући Пречисти Лик Твој, вапимо Ти: 
посјети нас милошћу Пустинољубивог образа Твог и 
спаси нас материнским молитвама Твојим.

Слава и ниње, гл. 6.

Обитељ Цетињска данас свето празнује икону Твоју 
славну Филеримску, којом си народ Божији помило-
вала, од древних времена за нас је сачувала и њоме 
нам Рајске двери отворила, да Ти вјечно појемо: ра-
дуј се, Царице наша Свехвална, Богородице Присно-
блажена.
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По благосиљању хљебова: 

Тропар Богородици, гл. 8. (трипут) :

Руком Светог Еванђелисте Луке насликана, икона 
Твоја, Богородице, освештала је Својим Ходом, кроз 
вјекове, земље и градове; од Јерусалима до Цари-
града, на Родосу у Филеримској обитељи пребивају-
ћи, преко острва Малте сву Европу богородичанском 
љепотом обасјавши, благодатно одлетјевши преко 
царског града Петрограда до стонога Београда, до 
Острошке и Цетињске светиње, сву васељену мате-
рински је загрлила.

На јутарњој:

Тропар Богородици (трипут)

По првом стихословљу, сједалан, гл. 3.

Неизрецивом тајном, Владичице, осјени Господ 
Пустинољубиви Образ Твој, која си у древна време-
на Светог Апостола Луку благословила да икону Тво-
ју наслика, и све људе вјековима благодаћу њеном 
призивала у вјечни загрљај Христов, зато Tе молимо: 
Мајко Божија, моли Господа да се спасемо.

Слава и ниње, исто.
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По другом стихословљу, сједалан, гл. 6.

С љубављу Tи припадамо, Пресвета Богородице, 
најсигурније прибјежиште наше, и пред иконом се 
Твојом чудотворном поклањамо, божанственом за-
логу нашега спасења, и пред њом Ти неућутно вапи-
мо: помилуј нас вјечним молитвама Твојим.

Слава и ниње, исто.

По полијелеју, величаније:

Величамо Те, Пресвета Богородице Дјево, заступ-
нице рода хришћанскога, и поклањамо се Светом 
Образу Твоме, чудотворном извору Божије благодати.

По полијелеју, сједалан, гл. 8.

Велико чудо Твоје, Пресвета Богородице, обитељ 
Цетињска и сва васељена данас прослављају, која си 
древну Пустинољубиву икону Твоју за нас грешне са-
чувала и духовну гозбу приредила свима који Те да-
нас прослављају и поју Ти: радуј се, Благодатна, Бо-
гомајко златна.

Слава и ниње, исто.
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Степена, 1-8 антифон 4. гл.

Прокимен: Поменућу име твоје у сваком нара-
штају и нараштају.

Стих: Лицу Tвоме помолиће се сви богаташи зе-
маљски.

Всјакоје диханије.

Јеванђеље по Луки, зачало 4.

По 50. псалму,  јеванђељска стихира, гл. 6.

Светом иконом Својом двери Небеске Мудрости 
си нам отворила, радост Вјечног Живота нам јавила, 
свету љубав Божију нам открила, божанствену бого-
чежњу у срца наша посијала и све нас у Царство Не-
беско позвала, Пустинољубива Мати Божија, смјерна 
слушкињо Бога Сина, Којега молимо да спасе душе 
наше.

Канон Богородици са ирмосом, на 4, гл. 4.

Пјесма 1.

Ирмос: Прешавши воду као суво и египатско из-
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бјегавши зло, Израиљац клицаше: пјевајмо Избавите-
љу и Богу нашему!

Преславна су чудеса Твоја, Владичице, која си 
Апостола Луку благословила да Пустинољубиву ико-
ну Твоју наслика, коју си од прастарих времена за 
нас грешне сачувала да Tи радосно пјевамо: радуј се, 
Краљевског града Цетиња заступнице, обитељи Це-
тињске покрове и Цркве Божије вјечно утврђење, која 
нас Филеримском иконом Твојом просвећујеш.

Божијом силом, Пресвета Богородице, укрије-
пи нас да достојно на Свети Лик Твој гледамо и са 
страхом Божијим пјевамо у славу Пречистог Образа 
Твог, молећи Те: Филеримском иконом Твојом Све-
том облагодати нас грешне.

Слава: Пренепорочна Дјево, слушкињо Господ-
ња најсмјернија, која си Тајни Христовог Оваплоћења 
драговољно послужила, Теби, најсветијем спасењу 
нашем, вапимо: не одврати лице Своје од нас и спаси 
нас.

И ниње: Тебе, која си васељену Филеримском 
иконом благословила, и покровом Својим град Цети-
ње и свету обитељ Цетињску закрилила, молимо Те: 
врати људе града овога и земље ове Путу Сина Твога, 
Христа Бога нашега.

Катавасија: празнична
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Пјесма 3.

Ирмос: Створитељу свода небескога и Саздатељу 
Цркве, Господе, Ти мене утврди у љубави Твојој, крају 
жеља, потпоро вјерних, једини Човјекољупче.

Пречиста Богородице Дјево, која си чистотом Сво-
јом Божанску муњу привукла и у себе је смјестила и 
тако Христов благослов за сав род људски задобила, 
Тебе молимо: једина Благословена, спаси нас.

Божанствена пјесма Ангела, невидљиво служење 
Небеских Сила, духовна радост монаха, народа Бо-
жијег највеће радовање, икона је Твоја, Богородице 
Филеримска, сигурни залог спасења свима који са 
љубављу поштују свети спомен њен.

Слава: Древне монахе египатске пустиње Пусти-
нољубивом иконом си благословила, вјековима са 
њима тиховала, савршену молитву Ликом Својим им 
откривала и божанственом цјеломудреношћу и сми-
рењем им сијала, јер ти даноноћно вапијаху: Пресве-
та Богородице, спаси нас.

И ниње: Ваистину се Љубитељком пустиње икона 
Твоја показала, која је вјековима Небеском цјелому-
дреношћу богочежњиве душе хранила, гладне и жед-
не Правде у мајчински загрљај привијала, окамењена 
срца Животом Вјечним гријала, зато Те смјерно мо-
лимо: милошћу Својом, Пресвета Богородице, спаси 
нас.
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Катавасија: празнична

Сједалан, гл. 4.

Како достојно да опјевамо прехвална дјела Твоја, 
Пресвета Богородице, која си од Господа измолила 
да благодат и сила са иконом Твојом буду, и светим 
нас Пустинољубивим Образом Својим помиловала и 
спасила све који Ти с љубављу поју: радуј се, Мати 
Божија, цјеломудријe и спасење наше.

Пјесма 4.

Ирмос: Чуо сам, Господе, за тајну Твога старања, 
разумјех дјела Твоја и прославих Твоје Божанство.

Виша од Небеса, сву си земљу вјековима Филе-
римском иконом освећивала, њоме у Јерусалим хо-
дочастила, у древноме Цариграду славно чудотво-
рила, витезима крсташима праву вјеру свједочила, 
Царску Русију њоме благословила, стони Београд и 
Краљевски град Цетиње украсила, да Ти радосно по-
јемо: радуј се, Богородице Свехвална и Свеопјевана, 
моли Бога за нас.

Блаженом Тебе зову сви нараштаји, Владичице, 
јер Ти учини величину Силни да будеш Мати Божија, 
и пред Престолом Његовим Заступница наша неза-
мјенљива, коју смјерно молимо: помилуј нас.
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Слава: Ти, која си Небеском маном од Ангела 
храњена, иконом Својом Светом на милост си Небеса 
покренула и љубављу божанственом све помиловала 
и светом радошћу нас надахнула да Те неућутно сла-
вимо као истинито спасење наше.

И ниње: Пресвета Владарко наша, молимо Те: 
прими ово смјерно поклоњење наше, које данас пред 
иконом Твојом благочестно приносимо и с љубављу је 
цјеливамо и пред њом Ти неућутно вапимо: од свих 
искушења избави нас.

Катавасија: празнична

Пјесма 5.

Ирмос: Просвети нас заповијестима Твојим, Го-
споде, и силним ликом Твојим дај нам Твој мир, Чо-
вјекољупче!

Дјево Свенепорочна, не помињући неправде наше, 
иконом светом Филеримском наш народ си бла-
годатно утјешила и краљевски дом Карађорђевића 
њоме даривала, који је икону Острошкој светињи и 
Цетињској обитељи завјештао да нам буде помоћ и 
заштита од свих зала и Богу нашему вјечна хвала, 
Кога не престај молити за нас.

Непостижну Тајну Богооваплоћења у себе си смје-
стила и Пречистим Ликом Твојим је објавила, да се, 
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Лик Твој гледајући, у Истини утврдимо и са љубављу 
Те узвеличамо као Мајку Христа Бога нашега.

Слава: Дивне су тајне Твоје, Богородице, која си 
Небо и Престо Божанства постала и у себе цјелому-
дрије наше смјестила и род људски Рођењем Својим 
бескрајно узвисила, зато Ти се смјерно и благодарно 
поклањамо и вапимо Ти: не одузми милост Своју од 
нас.

И ниње: Најсветијим Божијим даром живота нај-
одушевљенија, одушевљени Храм Божији си постала, 
и молитвама Својим Вјечни Живот нам удахнула, да 
Теби, Небеској Мајци нашој, у неућутној радости по-
јемо.

Катавасија: празнична

Пјесма 6.

Ирмос: Излићу молитву Господу и казаћу Њему 
туге своје, јер се душа моја испуни мука, и живот ми 
се паклу приближи, па се молим као Јона: Боже, из-
веди ме из пропасти!

Смјерне молитве пред Пустинољубивом иконом 
Твојом данас Ти приносимо, Мати Божија, коју си на-
шој Светој Цркви поклонила, и тиме вјерном народу 
утјеха и вјечна радост постала; зато Те молимо: ико-
ном Својом благодатном, спаси нас.
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Теби, која си чудесну силу савршене преданости 
Богу у срцу Своме сабрала и њоме Творца свега у 
свијет низвела, вапимо: вјечним благословом иконе 
Своје свете, помилуј нас.

Слава: Тебе, Благодатну, на чију је смјерност 
Господ погледао и најсветијом слушкињом Својом 
Те учинио, молимо: удостој нас, Владичице, да Ти у 
Царству Христовом вјечном љубављу служимо.

И ниње: Пресвета Владарко наша, која си живот 
Свој на земљи у Господу скрила и тајно се, за сву 
вјечност, Богу обручила, Тебе молимо: најсветијом 
љубављу Сина Свога, спаси нас.

Катавасија: празнична

Кондак, гл. 6. 

Богородице Дјево, што душа Ти велича Господа и 
радује се Богу Твоме и нашему, закрили нас благода-
ћу иконе Твоје Пустинољубиве и испуни силом живо-
та неуништивог, да бисмо Ти свагда појали: Радуј се, 
Невјесто Неневјесна!

Икос: Ти, која си Спаситеља свијета родила, са-
страдална свих хришћана Мати, имајући смјелост 
пред Престолом Сина Свога, молимо Те, не престај 
молити се за све који Те поштују, да се Небеског 
Царства удостоје и да Ти радосно запјевају: Радуј се, 
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Престоле огњезрачни! Радуј се, јер си огањ божански 
са Неба низвела! Радуј се, искро божанствених тајни! 
Радуј се, јер си благодатну сладост на све излила! Ра-
дуј се, будућег живота свето знамење! Радуј се, свете 
воље Божије испуњење! Радуј се, Филеримска Бого-
родице Цетињска, која чудесним Ликом Својим Свету 
Цркву обасјаваш!

Овдје се чита Синаксар (стр. 5)

Пјесма 7.

Ирмос: Дошавши негда из Јудеје у Вавилон, мла-
дићи вјером у Тројицу погасише пламен пећи појући: 
Боже отаца наших, благословен јеси!

Молимо Те, Пресвета Богородице, прими ову нашу 
усрдну хвалу, коју Ти приносимо у част Пресвете ико-
не Твоје Филеримске, којом си све нараштаје Небом 
осијала и да поју надахнула: Боже отаца наших, бла-
гословен јеси!

Славном иконом Твојом Филеримском чудотвор-
ном демоне прогониш, свима дарујеш исцјељење, 
грехе опрашташ, вишњи мир низводиш и светом ра-
дошћу благосиљаш све који поју: Боже отаца наших, 
благословен јеси!
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Слава: Ваистину је, Владарко Пресвета, икона 
Твоја Филеримска преславна нама дарована да нам 
о Царству Христовом благовијести и за Живот Вјечни 
припрема све који поју: Боже отаца наших, благосло-
вен јеси!

И ниње: Ти, која си Бога Ријеч у утробу Своју 
смјестила и најчистију жртву Богу Слову принијела, 
Владичице наша, све си да поју научила: Боже отаца 
наших, благословен јеси!

Катавасија: празнична

Пјесма 8.

Ирмос: Небескога Цара, кога прослављају војске 
Анђела, хвалите и величајте у све вјекове!

Теби, савршеном сасуду Божије благодати, Цар-
ство Небеско Син Твој дарова и иконом Твојом све 
нараштаје помилова, да Господа појемо дјела и пре-
узносимо Га у све вјекове!

Ваистину си се савршено Богу уподобила, Мати 
Божија и Дјево, која си са Сином Својим на земљи 
безгранично страдала и Господу се свим бићем Сво-
јим предала и на Небо се вазнела, да Господа појемо 
дјела и преузносимо Га у све вјекове!
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Слава: Царице Свеопјевана, која си Вољу Божију 
беспрекорно испунила и са Христом Богом на Небу се 
зацарила, животворну икону Своју си нам даровала 
да Господа појемо дјела и преузносимо Га у све вје-
кове!

И ниње: Молимо Те, Владичице наша, и вапимо 
Ти: благовјерни народ наш иконом Твојом Филерим-
ском заштити, отачаство наше сачувај, свету обитељ 
Цетињску спаси и све људе избави од свих недуга и 
злобе нечастивога, да Господа појемо дјела и пру-
зносимо Га у све вјекове!

Катавасија: празнична

Пјесма 9.

Ирмос: С правом Те признајемо за Богородицу, 
спасени Тобом, чиста Дјево, величајући Те с бестјеле-
сним хоровима.

Тебе, која си више од свих Христове тајне познала 
и прије свих других их разумјела и у срцу Своме све-
томе сачувала и Ликом Својим Цркву Божију украси-
ла, сушту Богородицу, ми Те величамо.

Као заштиту и покров града нашег и свете оби-
тељи наше, икону Своју си нам даровала, која је по 
Промислу Божијем у последња времена од Цркве 
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отуђена и од незнабожних људи заточена, тиме си 
нас све на покајање позвала и спасила све који Те као 
Богородицу истинито поштују.

Слава: Пречиста Владичице, која си на земљи нај-
светијом богочежњом горела и иконом Својом је от-
крила, све си Ликом Твојим освештала да Те вјечном 
љубављу неућутно величамо.

И ниње: Молитвама Својим најсветијим Господа 
си у срца наша смјестила и живим храмовима Божи-
јим нас учинила, и за Господа украсила све који Те 
вјерно, као сушту Богородицу, неућутно величају.

Катавасија: празнична

Свјетилан: 

Славна икона Филеримска чудотворна, у Светој 
Цркви данас је заблистала, Ангеле и људе Сунцем 
Правде обасјала, божанственом љубављу све нас по-
златила, Пресвета Владичице наша, Најсветија це-
тињска похвало и утврђење. (трипут)

Хвалитне стихире, гл. 8.

О, преславне радости! Савршени дар небески љу-
дима си даровала када си Апостола Луку благослови-
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ла да Пустинољубиви Образ Твој напише, и кроз ико-
ну Своју неизрецивом Славом као сунце си засијала, 
да Ти појемо: радуј се, Истинита Мати Божија! (двапут)

О, велике радости! Преславна икона Твоја Филе-
римска, Богородице, Цетињска, прошла је времена 
славе и гоњења, радости и страдања, да би кроза све 
вјекове била Богом сачувана као највећа хришћанска 
светиња и спасење свих хришћана који Ти неућут-
но пјевају: радуј се, Присноблажена Мати Бога Сина! 
(двапут)

Слава и ниње, гл. 7.

Моћну заступницу и стијену необориву, икону 
Филеримску Цетињску чудотворну, Цркви Христовој 
си посветила, Вољу Божију њоме пројавила, Духом 
Вјечног Живота нас васкрснула, да Ти заувијек пјева-
мо: радуј се, вјечно спасење наше!

Велико славословље

На Литургији: Блажена:  3. и 6. пјесма канона...
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Кондак 1

На божанствено дјело Св. апостола Луку си при-
звала, да напише свети образ Твој талант си му даро-
вала, Премудрости Мајко, за нас грешне си га сачу-
вала! Зато Ти захвално пјевамо: 

Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 
чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Икос 1

Благодарност за рођење Сина Божијег Јединород-
ног, Св. апостол Лука с радошћу принесе Ти, Пресвета 
Богородице, благовијестећи Ти:

Радуј се, јер ће Рођењем Твојим, Владичице, 
дјеца Твоја Небом бити осијана!
Радуј се, јер ће иконом Твојом Сунцем Правде 

вјерни бити осунчани!
Радуј се, болесни кроз њу биће исцијељени!
Радуј се, јер ће демони њоме бити прогнани!
Радуј се, грешници на покајање биће позвани!
Радуј се, јер ће иконом Твојом праведници бити 

обрадовани!

АКАТИСТ ПРЕСВЕТОЈ БОГОРОДИЦИ 
ФИЛЕРИМСКОЈ
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Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 
чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Кондак 2

Свету икону Твоју, Богомајко, велом тајне си укра-
сила, Свету Тајну смјерно оприсутнила и Вјечност 
нам кроз лик Свој даровала, да Богу радосно пјева-
мо: Алилуја!

Икос 2

Смјерно Ти припадамо, Владичице, која си од Го-
спода измолила да благодат и сила са иконом Твојом 
буду, јер си и ову икону, коју је за земног живота 
Твог Св. Апостол насликао, свето благословила, да Ти 
захвално појемо:

Радуј се, јер је икона Твоја у све вјекове 
благовијест о Сину Твоме постала!
Радуј се, јер си образом Својим светим милошћу 

Божијом све нараштаје помиловала!
Радуј се, јер си нам тијесан пут што води у живот 

вјечни открила!
Радуј се, јер си почетак спасења у срцима нашим 

поставила!
Радуј се, јер си нам двери Божанског живота 

отворила!
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Радуј се, јер си нам светим ликом Својим јасније 
од сунца засијала!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Кондак 3

Посебан благослов Божји, Свесвета Богородице, 
икони Твојој си даровала када је неизрецивим сјајем 
првим монасима назорејима у египатској пустињи 
она засијала, који Господу неућутно пјеваху ангелску 
пјесму: Алилуја!

Икос 3

Када је Св. апостол Лука монахе у египатској пу-
стињи иконом Твојом даривао и Љубитељком пусти-
ње – Филеримском је назвао, тад Ти је једним устима 
и једним срцем хор земних ангела у пустињи запје-
вао:

Радуј се, свјетлости нашег богопознања!
Радуј се, смјелости наша пред Богом!
Радуј се, иконо Мајке Божје, животодавна!
Радуј се, јер нас храниш благодаћу својом!
Радуј се, Неизрецивог наше созерцање!
Радуј се, молитвено наше тиховање!
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Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 
чудесним ликом Својим свету Цркву обасјаваш!

Кондак 4

После тога што си кроз неколико вјекова пустињ-
ске монахе благосиљала, по недокучивом Проми-
слу Божијем, многе народе и градове Филеримском 
иконом својом си посјећивала! Пустинољубна је нај-
прије у Јерусалим ходочастила а потом у Царигра-
ду, у Влахернској цркви вјерни народ многим чудима 
дуго радовала! Алилуја!

Икос 4

У житију иконе Твоје, Владичице, смјењују се вре-
мена славе и гоњења, радости и страдања... Обрела 
се она у царским дворовима али и у тајним одајама, 
у православним престоницама и међу незнабожним 
људима, да би кроза све вјекове била посвједочена 
као највећа хришћанска светиња! Зато јој радосно 
кличемо:

Радуј се, јер си и међу латинским витезовима 
крсташима праву вјеру вјековима свједочила!
Радуј се, јер си највеће хришћанске светиње: 

Десницу Св. Јована Претече и дио Часнога крста 
још у древна времена на острву Родосу себи 
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присајединила и од њих се никад нијеси одвајала!
Радуј се, када су те малтешки витезови моћном 

руском цару Павлу Првом захвално предали, 
највише си се обрадовала!
Радуј се, јер те је царица Марија, мајка 

страстотерпца Николаја, од бољшевика сачувала!
Радуј се, јер је Руска Црква, благодарна због 

збрињавања руских избјеглица, краљу Александру 
Карађорђевићу тебе даровала!
Радуј се, јер је хришћанска вјера највећу врлину 

захвалности са тобом вјенчала!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Кондак 5

Три хришћанске светиње краљевска породица у 
дворској капели до Другог великог рата је чувала, а 
потом, у Славу Божију, у Острошкој светињи их Све-
тој Цркви завјештала! Алилуја!

Икос 5

У послератно вријеме, када су Цркву гонили, све-
тиње су из Острога сурово отели и у скривене сефо-
ве смјестили! Дио Часнога крста и Десница Св. Јо-
вана, Светој Цркви у Цетињски манастир су враћени, 
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а Свету Филеримску икону су у музеју изложили да 
би вјерни Богу вапили и сада Цетињску Богородицу, 
светињу Цркве Божије, од Господа измолили:

Радуј се, истино, од свијета гоњена!
Радуј се, жртво Богу, најсветија!
Радуј се, љубави, мачем рањена!
Радуј се, слушкињо Господња, најпослушнија!
Радуј се, Цркве Свете вјечни украсе!
Радуј се, грешних на земљи спасе!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Кондак 6

Без Богомладенца на овој икони изображена, Све-
ти лик Свој ко сузу за свијет си излила – са земље 
на Небо се успела и житеље Неба распјевала пјесмом: 
Алилуја!

Икос 6

Од свих чуда која си у свим временима и свим 
својим иконама ради нашега спасења учинила, ово је, 
Пресвета Богородице, најмилије нама: да си најста-
рију икону своју за нас грешне сачувала, душе наше 
њоме матерински омила, да Ти појемо:

Шта се сија на Цетињу славном?
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Је ли сунце ил’ су звијезде сјајне?
Нит’  је сунце нит’ су звијезде сјајне,
Већ икона Богородичина,
Њоме златном земљу обасјала, 
Све хришћане вјером позлатила, 
Христу Богу да поју научила:
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!

Кондак 7

Гледајући Твоју свечасну, божанствено изображену 
икону, Пресвета Богородице, као на Тебе саму, која на 
Небесима са Сином Својим вјечно царујеш, с љубављу 
јој припадамо и благочесно је поштујемо, и пред њом 
се Теби молимо, славећи рођенога од Тебе Христа 
Бога нашега пјесмом: Алилуја!

Икос 7

Поклањајући се светом образу Твојему, као не-
исцрпном извору чудесне Божије благодати, немоћни 
смо да Те достојно прославимо, Пресвета Богомати! 
Зато Ти са страхопоштовањем пјевамо:

Радуј се, пустинољубива игуманијо свих 
манастира!
Радуј се, Цркве Свете мудрољубива слушкињо!
Радуј се, добротољубиви изворе свих врлина!
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Радуј се, вјечна богољубива молитво!
Радуј се, христољубива Мати Бога Сина!
Радуј се, чедољубива свих хришћана Мајко!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш! 

Кондак 8

Даровану Ти Тајну Вјечног Живота иконом Својом 
свједочиш, Мајко наша, ко да си нас за руку узела и 
ка Сину Своме повела да Му вјечно појемо: Алилуја!

Икос 8

Ликом Својим скривено си очима нашим открила, 
тајну Богооваплоћења у срцима нашим објавила, о 
Богомати, Богу савршено уподобљена Дјево, да од-
сјај божанске лепоте гледамо, да у Те гледајући ду-
шом васкрснемо и Теби запјевамо:

Радуј се, савршени сасуде Божје благодати!
Радуј се, златном Вјечношћу преукрашена!
Радуј се, Божији храме одушевљени!
Радуј се, Пресветом Тројицом озарена!
Радуј се, вјечног живота благоухање!
Радуј се, очију наших најслађе гледање!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!
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Кондак 9

Када су икону Твоју, Небеска Царице, грешни на 
земљи бесцјен-благом даривали, кујунџије руског 
цара Павла Првог чистим златом опточили, драгим 
камењем украсили, ангели на Небу су се удивили, па 
су светом пјесмом Небо разиграли, пјевајући Богу: 
Алилуја!

Икос 9

Сва  небеска војска и све силе ангелске вјечном 
љубављу служе Ти неућутно, Дјево Богородице, јер 
си Мајка Цара Превјечнога, нашег Христа Бога, а нас 
грешне на земљи си удостојила да икону Твоју свето 
украсимо, ко с Истока мудраци Сину Твоме Рођеноме, 
злато, тамјан, бесцјен-бисер, драги камен принесемо, 
и радосном пјесмом Теби запјевамо:

Радуј се, Божанственог Духа златно сијање!
Радуј се, Божије рођење у нашим душама!
Радуј се, наше са Богом тајно зборење!
Радуј се, скривена љепото у нашим срцима!
Радуј се, свете љубави божанствено смирење!
Радуј се, најдубљих рана исцјељење!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!
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Кондак 10

У славу Божију дивно насликана, икона је Твоја, 
Богородице, нама дарована да јој увијек смјерно 
припадамо и под Твоје окриље, Владичице, прибје-
гавамо, у свим искушењима и невољама да сигурно 
уточиште имамо, пјевајући Богу: Алилуја!

Икос 10

Моћну заступницу и стијену необориву имамо —
икону Твоју славну Цетињску чудотворну, којом, Неба 
и земље Царице, спаси наслеђе Твоје, да Ти усрдно, с 
љубављу пјевамо:

Радуј се, Источниче воде живе!
Радуј се, гладних Хљеба живота божанствена 

мано!
Радуј се, вјечне Славе Божје блистање!
Радуј се, у искушењима сигурна одбрано!
Радуј се, древнога преступа разрешење!
Радуј се, свете воље Божје испуњење!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!
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Кондак 11

Прими смјерну молитву раба Твојих, Владичи-
це, коју Ти, клањајући се образу Твоме, приносимо и 
опроштај грехова наших у Господа измоли, да вјечно 
спасење задобијемо и Господу смјело, Тебе ради, за-
пјевамо ангелску пјесму: Алилуја!

Икос 11

Ти, која си Спаситеља свијета родила, састрадална 
свих хришћана Мати, имајући смјелост пред Престо-
лом Сина Твога, молимо Те, не престај молити се за 
све који Те поштују, да се Небеског царства удостоје 
и да Ти радосно запјевају:

Радуј се, престоле огњезрачни!
Радуј се, јер си огањ божански са Неба низвела!
Радуј се, искро божанствених тајни!
Радуј се, јер си благодатну сладост на све излила!
Радуј се, будућег живота свето знамење!
Радуј се, љубављу савршено наше рођење!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!



36

Кондак 12

Као неисцрпну ризницу милосрђа Твога и бла-
гослов Божије љубави, даровала си нам, Владичице, 
икону Твоју славну Филеримску да нам буде на спа-
сење и Сину Твоме, нашем Христу Богу, вјечно усхо-
ђење: Алилуја!

Икос 12

Свјетлост свијету, камен-утврђење, сладост бла-
годатна, анђела удивљење, икона је Твоја Филерим-
ска Богородице Цетињска, Богом нама дарована, као 
свети залог нашег искупљења, да се пјесми Твојој 
радујемо и да Ти увијек пјевамо:

Радуј се, јер велича душа Твоја Господа!
Радуј се, јер се дух Твој обрадова Богу!
Радуј се вјечно Спасу Твоме!
Радуј се, јер Господ погледа на смјерну слушкињу 

Своју!
Радуј се, јер Ти учини величину Силни!
Радуј се, јер ће блаженом сви нараштаји вјечно да 

Те зову!
Радуј се, Филеримска Богородице Цетињска, која 

чудесним ликом Својим Свету Цркву обасјаваш!
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Кондак 13

Царице небеска, Владичице свијета, Владарко ва-
сељене, утјехо наша у свим тугама, од немоћи изба-
витељко, услиши ово мало мољење, одбрани нас од 
непријатеља наших, вјечне љубави дароватељко, и 
буди наше небеско живљење, да радосно запјевамо с 
ангелима пјесму: Алилуја!

(овај кондак се чита три пута, па онда: Икос 1, Кондак 1)

 Пјесма Пресветој Богородици

Радуј се, пресвијетла и прекротка Голубице небе-
ска, дивотом Твојом просвети унутрашњу таму моју; 
чуј, Господарице, чуј уздахе срца мога, од пуноће 
благодати Твоје кани росу која ће оживјети замрли 
дух мој.

(из Псалтира Пресветој Богородици)

Благословом Његовог Високопреосвештенства Митрополита Амфилохија, 
ова служба и акатист је мољење Богородици Дјеви послушнице 

Слађане Кадић, Цетињски манастир
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