0, Пресвята Владичице Богородице! Със страх, вяра и
любов се покланяме пред Твоята пречестна икона и Ти се
молим: не отвръщай Твоето лице от прибягващите към
Тебе; умоли, Милосърдна Майко, Твоя Син и наш Бог
Господ Иисус Христос да съхрани в мир нашата страна, да
запази Своята свята Църква непоколебима, да я избави от
неверие, ереси и разколи, защото нямаме друга помощ,
нито друга надежда, освен Тебе, Пречиста Дево. Ти си
всесилна Помощница и Застъпница на християните.
Всички, които с вяра Ти се молят, избави от греховни
падения, от коварствата на зли хора, от всякакви
изкушения, скърби, беди и внезапна смърт.

Дарувай ни дух на съкрушение, смирение на сърцето,
чистота на помислите, поправяне на греховния ни
живот и прошка на прегрешенията ни, та всички с
благодарност да възпяваме Твоето величие и Твоите
милости, явявани над нас навсякъде по земята и да се
удостоим с Небесното царство, та с всички светии да
прославяме пречестното и величествено име на Отца
и Сина и Светия Дух во веки веков. Амин!

Тропар
Застъпнице усърдна, Майко на Всевишния Господ, Ти молиш
за всички Твоя Син Христос, нашия Бог, и спасяваш всички,
които прибягват към Твоя всесилен покров. О, Царице и
Владичице, застъпи се за всички нас, които в напасти и скърби
и болести, обременени от много грехове, стоим пред Теб и Ти
се молим с умилена душа и съкрушено сърце пред Твоя
пречист образ, като възлагаме твърда надежда на Тебе, Която
си избавление от всички злини. Дарувай на всички полезното
и всички спаси. Богородице Дево, защото Ти си божествен
покров на Твоите раби.

Кондак
Да прибегнем, люде, към това тихо и добро Пристанище,
към бързата Помощница, към скорото и топло спасение покрова на Приснодевата; да побързаме на молитва и да
усърдствуваме в покаянието. Защото Пречистата
Богородица е извор на неизчерпаеми милости изпреварва ни със Своята помощ и избавя от страшни
беди и злини Своите благонравни и богобоязнени раби.

На 28 юни 1579 г. страшен пожар унищожил половината от
град Казан, Скоро след това на 9-годишната Матрона Онучина
се явила насън Пресвета Богородица. Тя й заповядала да
предаде на архиепископа и градоначалниците, че на мястото
на изгорелия дом на Онучини се намира Нейна икона, която те
трябва да извадят от земята. Три пъти се явявала Пресвета
Богородица на Матрона с тази заръка, но никой не обръщал
внимание на думите на момичето. На 8 юли майката на
Матрона сама започнала да копае по указание на своята
дъщеря, но нищо не могла да намери. Тогава детето взело в
ръце лопатата и още с първата копка търсената светиня била
открита. Светата икона сияела с чудна светлина.

Когато научил за станалото, Казанският архиепископ
Йеремия лично отишъл на мястото и с литийно шествие
отнесъл иконата в храма, където настоятел бил бъдещият
патриарх Ермоген. От новоявената икона започнали да стават
чудеса -първи прогледнали двама слепци. Копие от иконата и
описание на чудесата, станали от нея, скоро след това били
изпратени на цар Йоан Грозни. Той заповядал на мястото,
където се явила Казанската икона, да бъде построен храм в
нейна чест и да се основе женски монастир. В него Матрона
и нейната майка първи приели монашество.

В началото на XVII в., когато поляците нахлули в Русия и
превзели Москва, руският народ по призива на патриарх
Ермоген се вдигнал, за да защити своята вяра и Отечество.
Казанските дружини взели със себе си копие от
чудотворната икона и го предали на предводителя на
опълчението княз Димитрий Пожарски. През нощта
срещу 22 октомври 1612 г. на намиращия се в плен
архиепископ Арсений се явил преп. Сергии Радонежки
и му открил, че по молитвите на Пресвета Богородица
Русия е помилвана и на следващия ден враговете ще
бъдат обърнати в бяг. Окуражено от тази небесна
подкрепа руското опълчение влязло в Москва и я
освободило. Около 1636 г. това копие на иконата било
пренесено в Казанския храм в Москва, построен в знак
на благодарност за победата. Днес копието се намира в
Богоявленския храм в Москва.

КОНЕЦ И БОГУ СЛАВА!
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