


     0, Пресвета Дево, Майко на Христа, нашия Бог, Царице на 

небето и земята! Вслушай се в многоболезнените въздишки 

на нашите души и чуй нас, които се намираме в тежки беди. 

И както някога си избавила св. Атонска гора от нашествието 

на латинците, така и днес защити нашата страна от враговете 

на Твоя Син. Помогни ни да запазим до сетните си дни 

светоотеческата Православна вяра непорочна и ни причисли 

към малкото Христово стадо, останало вярно докрай. Защото 

нямаме друга Помощница, нито друга Застъпница, освен Теб, 

о, Божия Майко, Осени ни с Твоя всемогъщ покров и ни 

вразуми как да се запазим от враговете на св. Православна 

вяра, които идват при нас като вълци, облечени в овча кожа. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Удостой ни, Владичице, да останем непоколебими до смърт в 

пълно послушание на св. Православна Църква и неосъдително 

да се причастяваме с Божествените и Животворящи Христови 

Тайни. Спомни си за Твоите раби, Пречиста Владичице, и не 

се отвръщай от нашите сьлзи и въздишки. Зарадвай ни с 

Твоята благост и милост, та като Те имаме за своя 

Помощница, да ни удостоиш в деня на Страшния Съд да 

застанем непосрамени отдясно на Твоя Син и наш Бог и да Го 

прославяме заедно с Безначалния Му Отец и с Пресветия и 

Животворящ Негов Дух сега и всякога и во веки веков. Амин! 

 

 



   Тропар 

     Пресвета Богородице, както някога си рекла: „Радвай се и ти, 

старче Божий!" на стареца-инок, който Ти възпявал похвално 

песнопение пред Твоята свята икона, и си предвъзвестила за 

идването на враговете, така и сега чуй нашите молитви и ни 

избави от жестоките нападения, прогони нашествието на 

видими и невидими врагове, та благодарно да ти пеем: 

„Радвай се, безневестна Майко, Която осуетяваш вражиите 

коварства и ни избавяш от всички злини!" 

  



     Тази икона се прославила по времето на византийския 

император Михаил VIII Палеолог, който по политически 

причини през 1274 г. сключил уния с католиците. Латинците и 

византийските им поддръжници, покровителствувани от 

императора и лъжепатриарха отстъпник Йоан Век, започнали 

да налагат унията с лъжа и насилие. Те нападнали и крепостта 

на Православието - Света Гора, и обикаляйки монастирите, се 

опитвали да склонят монасите към зловерието си. 

     По това време недалеч от Зографския монастир се подвизавал 

добродетелен старец. Той имал обичай всеки ден да чете пред 

иконата на Св. Богородица акатист. Веднъж, когато с умиление 

повтарял архангелското приветствие „Радвай се!", той чул глас 

от иконата: „Радвай се и ти, старче Божий! Но бягай оттук, за 

да не те сполети нещастие!  



    Иди по-скоро в монастира и съобщи на игумена и братята, че 

богопротивните латинци нападнаха това избрано от Мен място 

и са вече наблизо. Който е слаб и не може да претърпи мъки, 

нека се скрие, а който иска да получи мъченически венец, нека 

остане в монастира," Инокът веднага забързал към обителта. 

Когато стигнал до нейните порти, видял над тях иконата, която 

го била изпреварила по чудесен начин. С иконата в ръце 

старецът се явил пред игумена и разказал за предупреждението 

на Небесната Царица. Узнавайки за близката опасност, по-

немощните братята се скрили в околностите, а игуменът Тома и 

още 26 души (22 монаси и 4 миряни) се затворили в една от 

монастирските кули.  



 

Скоро латинците се появили. Отначало те се опитвали 

с лицемерна кротост да склонят иноците да отстъпят 

от Православието и да приемат унията. Но монасите 

останали непреклонни. Тогава нападателите струпали 

около кулата дърва и храсти и ги запалили. Така 

светите изповедници приели мъченическа смърт. 

    Чудотворната икона на Божията Майка останала 

невредима под пепелта и развалините. По-късно тя на 

два пъти запазвала от опожаряване монастирската 

гора. На Атон я наричат „Зографската неопалима 

икона". Тя е една от главните светини на 

славянобългарския Зографски монастир на Света Гора. 
 

 

 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 
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