
АКАТИСТ СВЕТОМ ПЕТРУ КОРИШКОМ 

05 / 18. јун 

 

Кондак 1. 

 

 Теби, изабраном анђелу земаљском, који си величанственим подвигом и 

Небеске анђеле задивио, молитвени вапај узносимо и заступништвом твојим милости 

од Господа просимо. Помози нам, свече Божији, да се од греха очистимо и душом у 

Царство Небеско настанимо, како би могли да ти благодарно кличемо: Радуј се, свети 

Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Икос 1. 

 

 Творац анђела и све твари, Троједини Бог и Господ, провиде у теби, свети 

Петре, великог молитвеника и неустрашивог борца против злих демонских сила, које си 

неисказаним подвигом посрамио небројено пута, због чега ти подари благодат да их и 

по смрти изгониш из оних који притичу светим моштима твојим. Гледајући са 

дивљењем на светло и прекрасно житије твоје, ми ти сверадосно ове похвале узносимо: 

Радуј се, анђелоподобни подвижниче из рода Србскога! 

Радуј се, миомирисни плоде вере Православне која једина светитеље Божије 

ствара! 

Радуј се, јер си у тајну Божију духом својим дубоко проникао! 

Радуј се, јер си девственост сачувао и у број изабраника Божијих ушао! 

Радуј се, јер си безбројним душама радост донео чудима код моштију твојих! 

Радуј се, јер подвиг твој ни анђели не би могли да издрже! 

Радуј се, јер си небројено пута посрамио свепоганог сатану и војску његову! 

Радуј се, јер си ране од демона на телу своме победоносно носио! 

Радуј се, јер тајанствено душе наше ка Господу молитвама својим управљаш! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 2. 

 

Ти, свети Петре, беше рођен у Метохији, старој земљи Србској, од побожних и 

богатих родитеља, који изродише и једну кћер по имену Јеленa, и због тога 

смиреномудро благодарише Богу анђелском песмом: Алилуја! 

 

Икос 2. 

 

 У време када ти би рођен, свети Петре, земљом Србском је ходио и Господа 

Христа благовестио свети отац Сава, који је по отачаству своме градио безбројне цркве 

и манастире, за просвећење народа свога. Због тога и тебе родитељи од малена дадоше 

да се учиш светим књигама, како би душу своју напојио вечним истинама. Стога чуј 

ове молитвене похвале: 

 Радуј се, јер си од младости васпитан у страху Божијем и побожности! 

Радуј се, јер из душе твоје изниче небројено класје врлина Христових! 

Радуј се, јер си све овоземаљско висином духа презрео! 

Радуј се, јер душу своју ниси нечистотом оскрнавио од детињства свога! 

Радуј се, јер си засијао у свету јаче од сунца небеског! 

Радуј се, јер си постао сасуд Божији од рођења свога! 

Радуј се, јер си савршено испунио закон Господњи! 



Радуј се, јер семе Јеванђељско на њиви душе твоје стоструки род донесе! 

Радуј се, јер си живео у време светога Саве! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 3. 

 

 Због таквог живота и васпитања, ти, свети Петре, од малена беше рањен стрелом 

Божанске љубави, и ниси као остала деца проводио време у игри, већ си се даноноћно 

напајао водом живом, читајући свете књиге и Свето Јеванђеље, радосно појући: 

Алилуја! 

 

Икос 3. 

 

 Устремивши душу своју ка Господу Христу, ти, свети Петре, провођаше време у 

посту и молитви и у честом похођењу храма Божијег, не маривши много за земаљске 

ствари. Родитељи твоји се због тога понекад жалостише, али ти си им невиним осмехом 

говорио да душа твоја једино Господа жели. Нека ове речи наше буду похвала великој 

побожности твојој: 

 Радуј се, Богочежњиви молитвениче и подвижниче! 

 Радуј се, Христочежњива срно планинска! 

Радуј се, јер ум твој не беше везан за Земљу него за Небо! 

 Радуј се, јер подвиге твоје познаје само Бог и анђели Његови! 

 Радуј се, Богобојажљиви цвете земље Србске! 

 Радуј се, јер си неисказану веру у Господа Христа имао! 

Радуј се, јер се кроз тебе слава Божија пројављује! 

Радуј се, јер си Коришки крај осветио и себе посветио! 

Радуј се, јер сада лицем у лице гледаш тајну Неба! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

  

Кондак 4. 

 

 Срце твоје, свети Петре, све више и више жуђаше за Господом, и ти, понешен 

примером и славом светога Саве, који тада беше на заходу земаљског живота, пожеле 

да пођеш стопама његовим, и да у монашкој ризи појеш непрестано: Алилуја! 

 

Икос 4. 

 

 У то време отац твој, свети Петре, пређе у свет духова, и када ти мајци исприча 

жељу своју, она те са сузама преклињаше да је у старости не остављаш без помоћи. И 

ти из љубави према њој остаде у дому своме, обрађујући земљу, али трудећи се још 

више у подвигу, да су те понеки због тога са подсмехом називали сухоједац. Зато те са 

љубављу овако прослављамо: 

Радуј се, јер те је благодат Божанска на спасење призвала! 

Радуј се, јер си младост своју неукаљану Господу на дар принео! 

Радуј се, јер си подвигом био сличан највећим испосницима Христовим! 

 Радуј се, јер си непрестано туговао за Небеском отаџбином! 

 Радуј се, јер си био кротак и смеран срцем! 

Радуј се, јер те је дух светога Саве надахнуо на монашки подвиг! 

Радуј се, јер си сматрајући себе ништавним на Земљи, велики на Небу постао! 

Радуј се, јер си очишћеним умом неисказану доброту Христову гледао! 



Радуј се, јер је око срца твога само ка Господу Христу било уперено! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 5. 

 

А када ти се и мајка пресели Господу, ти, свети Петре, раздели имање 

сиромасима, а сестру хтеде да удаш. Али она, невеста Христова, не хтеде земаљски 

брак, него пожеле да пође са тобом на подвиг, и да заједно у самоћи појете: Алилуја! 

 

Икос 5. 

 

 И ти се потом, свети Петре, са сестром упути у оближњи манастир Петровицу, 

где живљаше један стари монах, који вас поучи правилима монашког поста и молитве. 

Ускоро ти прими и монашки постриг, па саградивши себи и сестри келије крај 

манастирске цркве, провођаше време у строгом посту и молитви, борећи се храбро 

против тешких демонских искушења. Почуј стога ове молитвене усклике: 

 Радуј се, јер си истински слуга Господа Христа био! 

 Радуј се, јер си Му свим срцем својим цео живот верно служио! 

Радуј се, јер си и сестру Јелену путем врлина Христових повео! 

Радуј се, јер си послушао глас Христов, и узео Крст свој и пошао за Њим! 

Радуј се, јер подвиг твој беше непрестано ткање лествице спасења ка Небу! 

Радуј се, јер си телесне страсти великим постом гасио! 

Радуј се, јер те је рука Божија водила путем спасења! 

Радуј се, јер си тело души савршено покорио! 

Радуј се, јер се име твоје свето до свих крајева васељене прославља! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 6. 

 

 Чувши за подвиге ваше, свети Петре, многи вам народ долазише доносећи оно 

што вам је потребно за живот, али ти пожеле више мира и безмолвија, па се са сестром 

Јеленом пресели до места Алтина, и цркве светог апостола Петра, где опет и опет 

запојасте: Алилуја! 

 

Икос 6. 

 

 Али срце твоје, свети Петре, жуђаше за још већом самоћом, и ти намисли да 

тајно напустиш сестру, али она то откри и пође за тобом, и ви дођосте до једне високе 

горе изнад села Кориша. Када сестра од умора заспа, ти се са сузама помоли Богу за њу 

и предаде је у руке Његове. Отишавши од ње ти се попе уз једну високу стену, где нађе 

усамљену пећину која постаде доживотно место подвига твога. Дивећи се љубави 

твојој ка самоћи, ми ти овако кличемо: 

 Радуј се, јер си као птица у висинама небеским молитвену самоћу тражио! 

 Радуј се, јер си од људи бежао да би Богу ближи био! 

 Радуј се, јер си као орао молитвено гнездо високо под облацима свио! 

Радуј се, јер подвиг твој срца неверујућих не могу да разумеју! 

Радуј се, јер си Богу непрестано хвалу узносио! 

Радуј се, јер си уздржањем страсти угасио и подобан анђелима постао! 

Радуј се, јер си пукове демона побеђивао силном молитвом твојом! 

Радуј се, јер си и љубав према сестри због Христове љубави презрео! 



Радуј се, исцелитељу душевних и телесних рана наших! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 7. 

 

 У тој пећини, ти, свети Петре, лети по несносној жеги, а зими по великој 

хладноћи поче да ткаш подвиге своје, проводећи све време у молитви и лијући потоке 

покајничких суза, вапијући са уздасима: Алилуја! 

 

Икос 7. 

 

 Попут светог Јована Крститеља, ти, свети Петре, јеђаше дивље биље и пијаше 

воду из извора планинског. Ако би ти неко и донео мало хлеба, ти си га молио да ником 

не говори о теби. А телу своме ниси давао одмора ни у сну, јер си спавао врло мало, 

ослоњен на стену, чинећи уз то још и безбројне метаније. Гледајући очима срца на 

подвиге твоје, са свештеним страхом овакве ти похвале узносимо: 

 Радуј се, јер си величанственим подвигом тело своје укротио! 

Радуј се, јер молитвени уздаси твоји и сузе само су Богу су познати! 

Радуј се, јер нас житијем твојим бесмртношћу надахњујеш! 

Радуј се, јер грех у теби места није имао! 

Радуј се, јер се о храни телесној ниси бринуо као ни птице небеске! 

Радуј се, јер те је благодат Божија лети расхлађивала, а зими грејала у пећини 

подвига твога! 

Радуј се, јер се подвиг твој као упаљена светиљка од људи није могао сакрити! 

Радуј се, јер си пламену љубав према Господу имао! 

Радуј се, јер се тобом Небо прославља! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 8. 

 

 Поред пећине у којој ти живљаше, свети Петре, боравише дивљи зверови и једна 

опасна змија, а веома често те нападаху и љути демони, које не могаше да подносе 

молитве и подвиге твоје, па ти досађиваше на разне начине, али их ти одагнаваше 

усрдном молитвом, вапијући Господу: Алилуја! 

 

Икос 8. 

 

 Желећи да те отерају из те пећине, свети Петре, демони час долазише у виду 

огромне змије, час те плачним гласом сестре Јелене позиваше да сиђеш са стене и 

помогнеш јој, а час те плашише судом Божијим, јер си је оставио саму дивљим зверима. 

Али ти не слушаше лукавства њихова већ усрдно и без страха појаше псалме Давидове. 

Још кад чу да се сестра твоја у целомудрености убрзо пресели у вечност, ти 

заблагодари Богу, молећи се усрдно за спасење њено. Прими због тога ове похвалне 

речи наше: 

 Радуј се, јер си небројена искушења демонска поднео за време подвига твога! 

 Радуј се, јер си их све мачем вере и молитве одагнавао од себе! 

Радуј се, јер си и без проливене крви венац мученички понео! 

Радуј се, јер те ни пукови демона нису могли од Господа одвојити! 

Радуј се, јер си са дивљим животињама у мрачној пећини годинама обитавао! 

Радуј се, јер си свет чудесима својим задивио! 



Радуј се, јер си ушао у радост Господара свога! 

Радуј се, усрдни молитвениче за греше наше! 

Радуј се, лекару Небески који исцељујеш оне које земаљски лекари нису могли 

исцелити! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 9. 

 

 Пошто змија која борављаше у пећини поред твоје непрестано сикташе, 

узнемиравајући те, ти се, свети Петре, са сузама обрати Господу, да је отера, па због 

тога узе на себе подвиг четрдесетодневног поста, молећи се и вапијући ка Небу песмом: 

Алилуја! 
 

Икос 9. 

 

 Има ли беседника на свету који може да опише чудо које се потом догодило. Јер 

када ти, свети Петре, пошто прође пост, помоливши се, узе неко дрво и пође да истераш 

змију, поред тебе се појави арханђел Михаило са мачем, и он отера змију, која никад 

више не дође у ту пећину. А ти са сузама заблагодари Богу и светом арханђелу, и 

пећину у којој беше змија стаде да посебно поштујеш као место које је сами Бог 

посетио. Гледајући то чудо, ми ти кличемо овако: 

Радуј се, јер те је Бог удостојио тајанствене посете своје! 

Радуј се, јер си удостојен да са анђелима на Земљи беседиш! 

Радуј се, јер у пећини црноречкој изобилна благодат кроз мошти твоје тече! 

Радуј се, јер си се удостојио да те Господ Христос братом својим назове! 

Радуј се, јер нам молитвама својим помажеш да у искушењима животним не 

посустајемо! 

Радуј се, јер многе монахе кроз векове ка Богу призиваш! 

Радуј се, јер си благодаћу Божијом постао извор чудеса! 

Радуј се, изврсни подражаваоче пустињака! 

Радуј се, дивни изданче рода Србског! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 10. 

 

 Не могавши да гледа славу твоју, свети Петре, нечастиви једнога дана кидисаше 

на тебе у виду великог јата гавранова, које побеснело летеше да ти очи ископају. После 

тога посла и дивље зверове на тебе, али их ти све одагна усрдном молитвом, говорећи 

Символ Вере и псалме Давидове и појући ка Небу: Алилуја! 

 

Икос 10. 

 

 Желећи да те још више искуша, а демоне посрами, Бог дозволи да те они, свети 

Петре, и физички нападају. Чак те једном бацише у набујалу реку и вукоше по њој, 

задавши ти многе ране. А једном силна војска њихова стаде да напада пећину твоју, а 

ти као некада Мојсије, стајаше на стени и некаквим штапом их тераше од себе, 

вапијући Богу да ти помогне. Од тада те више не нападаху тако силно, и ти 

благодарише Господу на свему. Стога почуј ове похвалне речи наше: 

Радуј се, Пресвете Тројице огњени благовесниче! 

Радуј се, Духа Светога умилни проповедниче! 



Радуј се, Божанске тајне истински познаваоче! 

Радуј се, Неприступне Божанске светлости судеониче! 

Радуј се, смиреномудри Коришки подвижниче! 

Радуј се, црноречки преславни чудотворче! 

Радуј се, богатства Царства Небеског наследниче! 

Радуј се, Божанског Огња сапричасниче! 

Радуј се, анђелоподобни пламени молитвениче! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 11. 

  

 Пред крај живота твога, свети Петре, Бог ти посла Богољубиве монахе, који као 

и ти некада, желеше испосничког живота, па се настанише око пећине твоје, да их 

руководиш и духовно напајаш, непрестано појућу са тобом: Алилуја! 

 

Икос 11. 

 

Осетивши да животна свећа твоја догорева, ти, свети Петре, замоли монахе да ти 

ископају гроб у пећини, поучивши их о монашком животу последњи пут, и на молбу 

њихову исприча им и житије своје, па се причести Светим Тајнама Христовим. 

Заблагодаривши Богу на свему, ти отпусти братију, подаривши им последњи целив, и 

они са сузама одоше у пећине своје. Благослови и нас, свети оче, који те песмама овако 

величамо: 

 Радуј се, учитељу монаха и наставниче подвижника ка Горњем Сиону! 

Радуј се, јер се безбројне душе утешише пред светим моштима твојим! 

Радуј се, јер пред њима демони са страхом излазе из поседнутих! 

Радуј се, јер се пред кивотом твојим потоци молитвених суза вековима изливају! 

Радуј се, јер нас молитве твоје са Небом спајају! 

Радуј се, јер светлиш Васељени славом Небеском! 

Радуј се, пастиру добри оваца Христових! 

Радуј се, дарова Божијих изобилни примаоче!  

Радуј се, пурпурна дијадемо Цркве Христове! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 12. 

 

 Те последње ноћи земаљског живота твога, свети Петре, пећину твоју посетише 

безбројни анђели, чије умилно појање и нетварна светлост задиви монахе твоје, који то 

све гледаху из пећина својих, и благодарећи Богу што тако свечасно прима душу твоју 

рукама огњених слугу својих, запојаше заједно са њима: Алилуја! 

 

Икос 12. 

 

 Следећег јутра монаси нађоше тело твоје, свети Петре, како лежи у 

припремљеном гробу, светло и миомирисно. Они га по пропису са сузама опојаше и 

гроб камењем затворише. Али, после не дуго времена, Господ пројави свете мошти 

твоје, нетрулежне и целебне, које ево већ вековима призивају бројне невољнике себи, 

али и безбројне монахе, жељне подражавања свечасног подвига твога. Нека ти зато и 

ове речи наше макар малу похвалу узнесу: 

Радуј се, јер душу твоју анђели Божији у наручје Господу Христу узнесоше! 



Радуј се, јер си достигао у радост Васкрсења Христовог! 

 Радуј се, јер си постао друг анђела и сабеседник њихов! 

Радуј се, јер си врлинама својим као свети Илија на колима на Небо узишао! 

Радуј се, јер пред моштима твојим светим вечност мирише! 

Радуј се, јер си земљу Коришку сузама покајања оросио! 

Радуј се, јер си се душом у вечну радост Неба населио! 

Радуј се, јер у теби за сву вечност Бог пребива! 

Радуј се, величанствени победниче у бици животној! 

Радуј се, свети Петре Коришки, узвишени подвижниче и велики чудотворче! 

 

Кондак 13. 

 

 О, свети Петре Коришки, светли и свечасни слуго Христов, прими ове молитве 

наше, и упути их тајанствено ка Господу, како би се смиловао на нас и удостојио 

рајског блаженства, где сви сверадосно поју: Алилуја!  

 

Овај кондак се говори три пута. Затим поново Икос 1. и Кондак 1. и онда 

молитва, на крају. 

 

Молитва 

 

О, свети Петре Коришки, велики свече и чудотворче Божији, пригни ухо своје 

ка земљи Србској и почуј глас молитве наше којом помоћ од тебе иштемо. У тешкој се 

невољи и беди налазимо и све нам је у животу мрачно и безнадежно. Јер као да је цео 

пакао на нас налегао и као да је Небо за нас заборавило, па се под теретом греха и 

греховне муке до земље црне повијамо. Знамо да нас је све то због безакоња наших 

постигло, и да се оправдати ничим не можемо, али и знамо да је Господ милостив, и да 

слуша молитве угодника својих. Па те зато молимо, свети Петре, да по слободи коју на 

Небу имаш, ове молитве наше Господу упутиш, и милости од Њега испросиш. Умоли 

Творца нашега и Владику да нам још мало времена за покајање да, и да то време у 

истинском оплакивању грехова проведемо, како би сузама душе од греха очистили и 

макар као последњи у Царство Небеско ушли. 

Искушења којима нас демони нападају су безбројна, а ми смо слаби и безвољни, 

и она искра Духа Светога коју смо на крштењу задобили једва да се и види у мраку 

душа наших. Али и таква слаба, она нас још увек опомиње да се пренемо и да почнемо 

да се боримо за спасење своје у вечности. Зато те молимо, црноречки чудотворче, 

учини чудо и са нама, као што си до сада то безброј пута са другима учинио, па нас на 

стазу правде упути, молитви научи, покајању приведи и Светога Причешћа што чешћег 

удостој, како би, примивши Свемилостивог Господа у себе, љубављу и благодаћу 

Његовом помиловани били.  

А помози нам и да од Господа Христа никада не отпаднемо, да веру, веру 

Православну, која једина у свим световима спасава, неискварену сачувамо, макар нам и 

сва блага овога света у замену за њу нудили, макар нас и на хиљаде мучилишта због ње 

водили.  

И води нас, молитвама твојим, свети Петре, ка блаженом и непостидном крају 

живота нашег, како би по преласку у свет духова у бескрајну радост раја ушли, где сви 

житељи његови непрестано славе Свемилостивог Тројичног Бога, Оца и Сина и Светога 

Духа, и сада и увек и у све векове векова. Амин. 

 


