
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Ево нас браћо и сестре, сабрали смо се на овој нашој великој и 
дивној планини Златибору да прославимо ону која је светлија од 
светлога злата, да прославимо Свету Богородицу, и њену 
чудотворну икону Тројеручицу - заштитницу целе Свете Горе и 
посебно светога манастира нашега Хиландара, али и заштитницу 
целог рода људскога јер света Богородица, она је после Господа 
Христа, најслављеније и највише употребљавано име у свим 
молитвама и у сваком случају. И у невољи ми прибегавамо светој 
Богородици са молитвама, да нас она покрије и заштити својим 
светим омфором као некада што је видео преподобни Андреј 
јуродиви у цркви Влахерни у Цариграду.  

И данас ми овде смо се сабрали да прославимо славу ове наше 
дивне обитељи,  која је посвећена управо данашњем празнику, 
светој Богородици Тројеручици и њеној часној и светој икони. 
Много празника у години има посвећених светој Богородици, и 
још више има чудотворних икона широм света које се посебно 
славе и прослављају. Црква Божија је украшена светитељима 
Божијим као што је небо украшено звездама. Међу тим звездама 
најсветија и најсјајнија звезда је звезда Господа Христа, а друга 
до ње је звезда Свете Богородице. Она сија и обасијава  цео род 
људски, све оне којима је потребна помоћ њена, који у Њу и 
Њеног сина верују, који се Њој молитвама обраћају за помоћ и 
спас и спасење. 

Наш народ браћо и сестре, и у нашем народу има много 
чудотворних икона којима се наш народ моли у свакој невољи и 
тузи и којима света Богородица помаже. Ето данас се овде слави 
и други један празник, сабор нашега народа овде на овој 
планини, сабор посвећен оним што је најсветије и најдрагоценије 
роду људскоме, посвећен родитељству и омладини, на којима 
свет остаје и на којима свет почива. Нека би Света Богородица 
свој свети омофор раширила и надкрилила све нас овде сабране и 
све оне који било где да се данас сећају Свете Богородице и свих 
оних који верују у њенога сина, цео наш народ, све православне 



хришћане, да покрије и заштити својим светим молитвама.  

Да нам буде на помоћи да још много, много година дочекујумо 
њен свети празник, да славимо Њу и да поштујемо ону која је 
часнија од Херувима и славнија од Серафима, да се њој молимо и 
да њу прослављамо, а она нас да молитвама својим штити и 
заступа пред сином својим.  


