
Ікона Почаївської  

Божої Матері 
Cвяткується 5 серпня 

 

 В Українській Православій Церкві Ікона 

Почаївської Божої Матері є серед 

найсвященніших речей.Поміщена в 

Успенській катедрі в Почаєві, вУкраїні, ікона 

є добре відома в слов’янських країнах і 

шанована православними християнами в 

цілому світі. Поклонятися чудесному образу 

Пресвятої Богородиці разом з православними 

приходять також християни інших конфесій. 

Приблизно біля 400 років ця Чудотворна ікона зберігається в Почаївській 

Лаврі,  найстарішій фортеці Православ’я. Чуда, творені цією святою іконою є 

численні і підтверджені свідченнями в монастирських книгах з підписами 

вірних, які були визволені з тенет нечистих духів, звільнені з неволі гріха і від 

божевілля вилікуваних грішників. 

 У 1721 році Почаїв був захоплений уніятами. Навіть у цей важкий для 

Лаври час, в монастирі було записано 539 випадків проявлення чудес цією 

прославленою православною іконою. Наприклад, під час панування уніятів у 

другій половині 18 століття, відомий уніятський граф Николай Потоцький, 

став жертводавцем Почаївської Лаври. Звинувативши свого кучера в 

переверненні карети ошаленілими кіньми, граф витягнув пістолет, щоб 

застрелити його. Кучер, повертаючись лицем до Почаївської гори, і піднісши 

догори руки  заблагав: «Мати Божа, ознаменована в Почаєві Іконо, сохрани 

мене!» Декілька разів Потоцький намагався вистрелити з пістолета, але зброя 

не стріляла і кучер залишився живим. Після того Потоцький побіг до 

чудотворної ікони і посвятив себе та віддав свій маєток на розбудову 

монастиря. Завдяки його багатству там була збудована Успенська катедра, а 

також і будівлі для братії. 

 Повернення Почаєва в лоно Православ’я у 1832 році була відмічено 

чудесним зціленням сліпої служниці Анни Акімчукової, котра разом з її 70-

тилітньою бабусею прийшла на прощу з Кам’янець-Подільска, що за 200 миль 

від Почаєва. На пам’ять про цю подію, архиєпископ Волинський, а також і 

архимандрит Лаври Іннокентій, започаткували читання по суботах Акафіста 



перед чудотоворною іконою. Під час перебування там архимандрита 

Агатангеїла, архиєпископа Волині, в 19-му столітті була збудована окрема 

каплиця в галереї Свято-Троїцької Церкви в честь перемоги над татарами, яка 

була освячена 23 липня 1875.  

 Святкування в пошану Почаївської Божої Матері 23 липня/серпня 5 було 

встановлено на честь визволення Успенської Лаври монастиря від турецької 

облоги 2-23 липня 1675 року. У час війни з турками літом 1675 року, 

татарський режим напав на Почаїв, оточивши монастир з трьох сторін. 

Неукріплені монастирські стіни  і його кам’яні будівлі  не могли бути  міцною 

обороною від облоги. Ігумен Йосип Добромирський заохотив ченців і 

простолюддя, щоб усі молилися до їх небесних заступників: Пресвятої 

Богородиці і св. Іова Почаївського. 

 Монахи і люди молилися безперестанно, б’ючи поклони перед 

чудотворною іконою Божої Матері і перед гробницею (ракою) з мощами св. 

Іова. Як почало сходити сонце, 23 липня, коли татари планували захопити 

монастир, ігумен наказав, щоб співати Акафист до Богородиці. На слова « О 

Царице Небесних сил»  Пресвята Богородиця раптово з’явилася над церквою, 

в «нероспростертому яскравосяючому –білому омофорі» з ангелами, котрі 

тримали напоготові мечі. Св. Іов стояв поруч Божої Матері, кланяючись Їй і 

благаючи Її оборонити монастир. 

 Налякавшись баченням святого воїнства, татари випустили свої стріли на 

Св. Богородицю і Св.Іова. Однак, ті стріли поверталися назад і ранили тих, 

котрі стріляли. В паніці не дивлячись, вороги поверталися і вбивали один 

одного самі своїх. Захисники монастиря, переслідували їх і взяли багато 

полонених. Після того деякі полонені навернулися на християнство і 

залишилися в монастирі.  

 Почаївська Ікона почитається також у п’ятницю світлого тижня і 21 

вересняю 

 


