


0, Пречиста Владичице Дево Богородице, блага и бърза наша 

Застьпнице! Възпяваме с благодарност Твоите дивни дела. В 

песнопения славим Твоето постоянно застъпничество за 

православните християни, което винаги явяваш чрез Твоята 

чудотворна Донска икона: като ни защищаваш от видими и 

невидими врагове, спасяваш ни от жестока смърт, пресушаваш 

сълзите в очите, превръщаш плача в радост. Бъди и за нас, 

Пречиста Богородице, утеха в беди, възкресение на надеждата, 

пример на мъжество, извор на милост, дарувай ни 

неизчерпаемо търпение в скръбни времена. Дай на всекиго 

според неговата просба и нужда: възпитай младенците, 

оцеломъдри юношите и ги научи на страх Божий, ободри 

униващите и подкрепи немощните старци.  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Посети обзетите от болести и скърби, смекчи злите сърца, 

укрепи братолюбието, изпълни сърцата ни с любов и мир. 

Примири, добросърдечна Майко, враждуващите и оправдай 

оклеветените. Унищожи пороците, за да не достигнат 

греховете ни до всеобщия Съдия и да не ни постигне 

праведният Божий гняв. С Твоите молитви и всесилен покров 

ни огради от вражески нападения, от глад, унищожение, 

пожари, от меч и от всяко друго злострадание. Уповаваме се по 

Твоите молитви да получим от Всевишния Бог прошка и 

пълно заличаване на нашите грехове и примирение с Него. 

Умоли Господа да ни въведе в Небесното царство и след края 

на живота си да застанем отдясно на Неговия престол, където 

Ти, Всевъзпявана Майко, предстоиш във вечна слава пред 

Света Троица. Удостой и нас заедно с ангелските ликове и 

светиите да възхваляваме там Пресвятото име на Твоя Син с 

Неговия Безначален Отец и Всесветия, Благ и Животворящ 

Дух во веки веков. Амин!  
 

 



Тропар 

Преблага и бърза Застъпнице на православните 

християни, Пречиста Богородице Дево! Пред Твоя 

свят и чудотворен образ Ти се молим: както в 

древност чрез него се застъпи за град Москва, тъй и 

днес като милосърдна ни избави от всякакви беди и 

напасти и спаси душите ни. 

 

 



Според преданието тази икона на Пресв. Богородица се явила 

във водите на р. Дон и впоследствие станала светиня на 

донските казаци. Когато се притекли на помощ на княз 

Димитрий Донски в борбата срещу татарите, те му я 

подарили за подкрепа и благословение. По време на 

историческата битка с ордите на хан Мамай на 

Куликовското поле (1380 г.) иконата била издигната като 

хоругва. Под осенението на чудотворния образ руската 

войска за първи път разбила татарските пълчища. След 

победата над неприятеля княз Димитрий пренесъл 

тържествено светинята в съборния храм на гр. Коломна 

"Успение Богородично".  

 



Към средата на XVI в. иконата била преместена в храма 

„Благовещение на Пресв. Богородица" в московския 

Кремъл. В памет на победата при р. Дон тя получила 

названието «Донска». През 1591 г. над Русия отново 

надвиснала опасност: към Новгород настъпвали шведите и 

за отбраната на града там била съсредоточена почти 

цялата руска войска. В същото време към Москва 

застрашително се приближавали кримски татари. В това 

трудно положение цар Феодор Йоанович се обърнал за 

помощ към Непобедимата Поборница на православните.  



Суздалският епископ Иов извършил литийно шествие с 

Донската икона около градските стени. В навечерието на 

битката иконата била пренесена в походната църква при 

войската. Цяла нощ царят се молил на Божията Майка. 

Призори Тя му се явила и му обещала помощ. Започнала 

жестока битка. Татарите се сражавали упорито няколко 

денонощия, но после неочаквано побягнали, гонени от 

невидима небесна сила. В памет на извършеното от 

иконата чудо царят още същата година основал на това 

място монастир. В него и досега се пази копие на 

иконата, което също се е прославило с чудеса. Копия на 

този чудотворен образ на Божията Майка днес украсяват 

много храмове и монастири на руската земя. 

Иконата се почита като покровителка на войните и 

защитница на християните от вражески нападения. 

 

 



               КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА! 

 

БИБЛИОТЕКА 

“ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНЧЕ” 

 


