
СЛУЖБА СВЕТОМ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКУ ГРИГОРИЈУ ПЕЋКОМ*

На великој вечерњи

Блажен муж

На Господи возвах: стихире, гл. 6:  

Григорије Пећки Мучениче, Преподобни Христов страдалниче, Свете Цркве 
непобједиви војниче, постом, бдењем, молитвама украшен си био, мученичком крвљу душу 
си позлатио, страдањима својим земљу освештао и са Христом Богом славно васкрсао и од 
јарма злога избавио све који славе свети спомен твој. (двапут)

Ходите сви вјерни, прославимо данас Божијег угодника, Григорија Пећког 
Преподобномученика, који је ангелским животом на земљи живио, Спаситељу своме тихо се 
уподобио, житејским саблазнима лако одолио, и за Христа Бога с радошћу пострадао и 
истину Вјечнога Живота свој васељени објавио, васкрслом душом својом. (двапут)

  Преподобни Мучениче Григорије, непоколебиви Христов сљедбениче, завјет Цара 
Лазара у срцу си носио, мачем Вјере Православне мучитеље љуте си побиједио, за Крст 
Часни душу си положио и слободну златну задобио, мученичком смрћу Христа прославио 
кога моли да се спасемо. (двапут)

Свети Преподобни Григорије, славни Христов Мучениче, правило монаха и Ангела 
похвало, земљом ходећи не Небу си живио, далеко од свијета подвиг свој си скрио, сва блага 
земаљска и почасти одбио, пред љутим Агарјанима Христа исповиједио и мучеништво  
страшно крвљу запечатио и у радост Господа свога позвао све који славе свети сомен твој. 
(двапут)

Слава, гл.6:

Богоносни оче Григорије, љепотом душе и тијела обдарен си био, вијенцем уздржања 
украшен, Превјечнога Бога у срцу си носио, са Господом сједињен, силом Крста Христовог 
врага си побиједио, са Христом да страдаш жарко си желио, Који те је мученичким вијенцем 
прославио и стубом Свете Цркве учинио и помиловао све који славе свети спомен твој. 

И ниње, богородичан: Догматик, гл.6: Кто тебе не ублажит...

Вход. Прокимен дана.
Читања три, мученику:

1.читање из књиге пророка Исаије (гл.43,9-15)
2.читање из Прича Соломонових (гл.3,1-9)
3.читање из Прича Соломонових (гл.4,7-15)

На литији, стихире гл. 5:

* Служба је састављена благословом блаженопочившег Митрополита Амфилохија 2019. године



Ангели на небу данас торжествују и грјешни на земљи узносе ти хвалу, љубављу 
твојом светом испуњени, блистањем страдања твојих обасјани, којима си таму адске злобе 
развијао и сву васељену распјевао и Господа Христа умолио да се спасемо.

Молитвама Мученика Косовских напајан, из сјемена крви Лазареве си изникао, у 
Светом Предању Православне Вјере одгајан, плодоносни виноград подвига својих Господу 
си засадио, врлинама обилан род Христу Богу си принио, вином живота вјечнога жедне душе 
си напојио, Григорије Свети, Пећки Мучениче, молимо те, моли Бога да се спасемо.  

Слава, гл.6:

Молитвама твојим, Господ нас је данас сабрао, и срца вјерних радошћу испунио, 
светом пјесмом Божју Цркву распјевао, Свети Григорије Пећки Мучениче, да те славно 
прославимо, Господа молећи да помилује све који поштују свети спомен твој. 

И ниње, Богородичан, гл.6: Творац и збавитељ мој...

На стиховње, стихире гл. 6:

 Крилима чистоте украшен, огњем уздржања пламтећи, нечисту страст пашине кћери 
си сагорио и на страшну освету духове злобе покренуо, да те силом обрежу Турци се 
усудише, да са Христом страдаш жељу ти разгорјеше, зато те је силом Васкрсења Свога 
Господ обасјао и мученичким вјенцем увјенчао и на Небу те прославио као предивни украс 
Царства Свог.

Стих: Честна пред Господем смерт преподобних јего.

Часно на земљи си поживио и часне смрти Преподобног Мученика се удостојио, 
крвљу својом светом сјеме нових Мученика посијао, Косовске јунаке на Небу распјевао и 
Светог Цара Лазара образ осветлао славом Васкрсења Христовог. 

Стих: Блажен муж бојајсја Господа, в заповједех јего восхошчет зјело. 

Ангели на Небу се удивише кад си усред љутих Агарјана утрчао, и громким гласом 
лажну вјеру изобличио, и Христа Бога истинога исповиједио, и у блиставој радости душу 
Богу предао, и са Неба све нас обасјао силом Васкрсења Христовог.

Слава, гл. 2:

Светлозарним зрацима Царства Небескога Христа си свједочио, бесцјен бисер Цркве 
Свете у Господу заблистао, божанствених страдања удостојен, лажне вјере мрак си одагнао, и
љубављу према Богу васкрсао све који славе свети спомен твој.

И ниње, богородичан: O чудесе новаго, свјех древних чудес...

По благосиљању хљебова:

Тропар Преподобномученику Григорију, гл. 4. (двапут)

Љепотом душе и тијела украшен,
Преподобномучениче Григорије,
као пустињак Пећки си живио,



Лику Христовом млад се уподобио,
и Часним Крстом ђавола побиједио,
када си љепоти пашине кћери одолио
и насиље турског паше презревши,  
мученичком смрћу Христа си прославио
Који те најсјајнијим вијенцем  на Небу увјенчао
као непобједивог Новомученика Косовског. 

и Богородице Дјево: (једанпут)

На јутарњој

Тропар мученику: двапут, Слава и ниње, богородичан: васкршњи, истог гласа

По првом стохословљу, сједалан, гл.8:

Стихијама свијета храбро си одолио, крстоносни Григорије, пустињак пећки си био, 
крст свој носећи, Господу си угодио и исповједник праве Вјере постао и мучеником крвљу на
Небу заблистао као непобједиви свједок Васкрсења Христовог.
 

Слава и ниње, богородичан:

Најсветији Пријестоле Божији, неисцрпни Изворе Божије милости, коју штедро на све 
људе изливаш и Мученике Христове у наручје своје привијаш, и Славом Божијом бесконачно
их узвишаваш, Пресвета Богородице, молимо Те, моли Бога да спасе душе наше.

По другом стихословљу, сједалан, гл.4:

Уским путем кроз живот си ходио, Преподобномучениче Григорије, сва прелесна  
искушења молитвом си развијао, вјеран Богу своме до смрти си остао, смрћу за Христа душу 
си оживио, посмртним мучеништвом небеско рухо си позлатио и Ангеле Божије удивио као 
непобједиви свједок Васкрсења Христовог.  

Слава и ниње, богородичан:

Владичице Богородице, Ти која све људе бескрајном љубављу својом милујеш и душе 
наше молитвама својим васкрсаваш и сва блага нам дарујеш и у Вјечни Живот призиваш, 
највише од свих људи Ти си благоволела за Христа да страдаш, Кога неућутно молиш да се 
спасемо. 

Сједалан по полијелеју, гл.8:

Красотом цјеломудрија ублажен, Православном Вјером са Светима сједињен, у крсним
страдањима свјетлошћу богопознања просвијетљен, мученичким вијенцем од Господа 
украшен, истинитог Бога Љубави си посвједочио, Преподобномучениче Григорије, српску 
земљу моштима светим украсио, чудесима многе си Богу призивао и посмртним 
мучеништвом  све нас обасјао славом Христовом.

Слава и ниње, богородичан: Небеска врата и кивот...

Степена, 1-8 антифон 4.гл.



Прокимен: Честна пред Господем смерт преподобних јего.
Стих: Что воздам Господеви о всјех, јаже воздаде ми;

Всјакоје диханије...

Послије 50. псалма: јеванђелска стихира, гл.6:

На гробу твоме светоме вјерне си сабирао, болне исцјељиво, малодушне тјешио, 
страдалнике кријепио, Живот Вјечни неуморно свједочио и посмртног мучеништва се 
удостојио, када су ти безбожници гроб оскрнавили и у Царству Небеском те прославили као  
небеског војника Христовог.  

Канон Богородици са ирмосом на 6, и Преподобномученика на 8

Канон Преподобномученика Григорија Пећког, гл.4

Пјесма 1

Ирмос: Прешавши воду као копно и побјегавши од египатског зла, Израиљац 
клицаше: Избавитељу и Богу нашему појмо!

Григорије Пећки Мучениче, Христу Богу уподобљени и на страшно страдање од 
Господа призвани, Превјечноме Богу љубављу си се уподобио, мученичком крвљу љубав 
своју запечатио и помиловао све који славе свети спомен твој.

Достојно Јеванћеља Христовог си живио, Преподобни Григорије, Духом Божијим 
Господу си служио, град на гори узвишеној постао, од злих посленика овога свијета за вјеру 
пострадао и са Светим Царем Лазарем у Царству Небеском васкрсао са којим моли Бога да се
спасемо.

Слава: Страдалничко житије си изабрао, Григорије Свети, завјет Цара Лазара свето си
испунио, за Крст Часни да страдаш с радошћу си прихватио,  Свету Вјеру Православну 
крвљу посвједочио и слободом небеском све нас надахнуо, молећи Бога да се спасемо.

И ниње: Пресвета Богородице, која са земље на Небо узводиш и на мучеништво за 
Христа крепиш, и блиставе вијенце молитвама твојим украшаваш и Мученике Христове 
њима увјенчаваш, молимо те, Владичице, моли Бога за нас. 

Пјесма 3

Ирмос: Небескога свода Врхотворче и Господе, и Цркве саздатељу, Ти ме утврди у 
љубави Твојој, крају жеља, Тврђаво вјерних, једини Човјекољупче.

Као пустињак пећки си живио, у монашким подвизима са Христом се распињао, 
свјетлост свијету си био, и у страшном мучеништву са Господом до краја си остао, Григорије 
Пећки Мучениче, крстоносним страдањима својим Васкрслога Христа славно си прославио, 
Кога моли да се спасемо.



Цијелога живота си се злопатио, Преподобномучениче Григорије, саблазни агарјанске 
презрео, љуте ране за Христа си желио, и мученичку смрт као највећу утјеху од Господа си 
измолио, Који ти је у смрти Небеса отворио и блиставом славом увјенчао као непобједивог 
свједока Свог.

Слава: Тебе, који си душу своју Богу обручио, од љубави Божије овај свијет те није 
одвојио, и када ти је на олтар чисте душе твоје богатство и сласти своје принио, Богоносни 
Григорије, храм тијела твога Господ ти је пресаздао мученичком смрћу твојом.

И ниње:   Небеска Царице, која си сво знање мудраца превазишла, мученике Христове
Тајном Крста си просвијетила и Божанском Мудрошћу обасјала, од прелести вражијих си 
избавила сав богољубиви хришћански род.

Сједалан, гл.4:

У одећу најсјајнијих врлина обучен, као странац земљом си ходио, молитвом и постом 
избрушен, као драги камен Пећ си украсио и несрећној кћери турског паше омилио, зато те 
из манастира безумници отеше и на силу те обрезаше, и на смрт за Христа привољеше, Који  
је крвљу твојом мученичком хаљине твоје убијелио и златну слободу ти даровао као 
непобједивом Мученику Косовском.

Слава и ниње, богородичан, гл.4:  Слово оче Христа Бога нашего...

Пјесма 4

Ирмос: Господе, чух тајну Твога домостроја спасења, разумјех дјела Твоја и 
прославих Твоје Божанство.

Цијелога живота непоколебиво Христа си слиједио, и крст свој часно си носио, за 
слободу српског рода страдалнога неућутно си се молио, страшном смрћу вјерност Христу 
посвједочио, Косовске јунаке на Небу си распјевао, мученичком крвљу Господу достојно си 
заблагодарио за васкрсли живот свој.

Тврдом Вјером Лазаревом бестидне Агарјане си посрамио, из загрљаја адских 
прелести лакокрило си утекао и у наручје Христово на Небо узлетио, мучаничком смрћу 
својом. 

Слава: Највећу жртву љубави Господу си принио, свјетлозарни Григорије, крвљу 
својом мученичком Косово Свето си покропио, на гробу своме страдалнике си васкрсавао и 
најсјајнијег вијенца  посмртног мученика се удостојио, када су ти безумници оскрнавили 
свети гроб као неуништиво сведочанство васкрсења Христовог.

И ниње: Владарко Васељене, која нас на добра дјела подстичеш и у све људе 
божанственом љубављу бесконачно вјерујеш, молимо Те, молитвама Твојим светим, помилуј 
и спаси нас.

Пјесма 5

Ирмос: Просвети нас заповестима Твојим, Господе, и мишицом Твојом узвишеном 
подај нам мир Твој, Човјекољупче.



Славни Мучениче Григорије, огњезрачни небески свјетиониче, смрт за вјеру 
прађедовску радосно си пригрлио, мученичком смрћу са Христом смрт си поразио, и из гроба
твога васкрслим животом свима засијао као непобједиви војник Христов.

Сву сујету живота у прах си претворио, Спаситељу Христу послушан до смрти си био,
крсну смрт са Христом радосно си прихватио, зато те је Господ високо узвисио, вијенац 
златни на Небу ти сплео, њиме као сунцем све је обасјао силом Васкрсења Свог.

Слава: Крсним знамењем наоружан кроз живот си ходио, силом Крста Христовог све 
демонске прелести си развијао, и страха турскога ниси се убојао, лијепу пашину кћер 
одлучно си одбио, на страшну освету крвнике покренуо и Господа свога славно прославио, 
мученичком смрћу својом. 

И ниње: Божанственог Духа златно сијање, подвижника благодатно укрепљење, 
страдајућих свијетло утврђење, грјешних спасење, Владичице Богородице, душа наших 
васкрсење, молимо те, моли Бога за нас. 
 

Пјесма 6

Ирмос: Излићу молитву ка Господу и Њему ћу казати туге своје, јер се душа моја 
испуни зала и живот се мој приближи аду, па се молим као Јона: Боже, изведи ме из трулежи.

Као најсветији јелеј, страшана страдања Господ је на главу твоју излио, најсветијим 
благословом небеским те помазао, да пролијеш крв за Христа Господ ти је даровао, којом си 
душе наше распјевао силом Васкрсења Христовог.

У највећим мукама Господа си славио, и највећу радост као уздарје на Небо си послао,
и безбожнике љуте удивио, и за њих се Богу помолио и свима све опростио, љубављу 
васкрсења Христовог.

Слава: Господу Који једино у распетима почива, за сву вјечност си омилио, у 
мученичкој смрти са Господом се сјединио и Цркву Свету вјечним сјајем украсио славом 
Васкрсења Христовог. 

И ниње: Ти, која си надумно са Христом страдала, Божанствена Владичице 
Богородице, надумну Тајну Крста Христовог си спознала и превјечном радошћу са Неба све 
обасјала силом Васкрсења Христовог.

Кондак, гл. 4

Као Христов војник непобједиви, 
Преподобномучениче Григорије, 
вјеран Христу Богу до краја си остао, 
и крст свој неустрашиво носећи, 
прелестима овога вијека лако си одолио, 
крвљу своjом Христа сведочећи,
ангелском душом на Небо си узлетио,
и васкрслом душом својом обасјао
све који славе свети спомен твој. 



Икос:

Као монах блажени, вјеру своју смјело исповиједајући, лијепу пашину кћер си одбио, 
земаљско благо и почасти презрео, биједне Агарјане часном смрћу посрамио, Григорије 
Свети, зато те је Господ небеским свјетилником распетога Косова прославио и вјечним 
поборником спасења нашег учинио, који ти појемо:  Радуј се, Григорије Пећки, вјерни 
Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски Мучениче! 

Пјесма 7

Ирмос: Некада у Вавилону младићи из Јудеје дошавши, вјером Тројичином пламен 
пећи угасише појући: Боже отаца наших, благословен јеси!

Хор Косовских Мученика на Небу си удивио, Светог Цара Лазара весело си загрлио, 
Преподобни Мучениче Григорије, сугубим вијенцем мученичким на Небу сијајући и радосно 
појући: Боже отаца наших, благословен јеси!

Херувими Небом се распјеваше, шестокрили Серафими разиграше, Свети Мученици 
Небо обасјаше, и вјерни на земљи мученичку смрт твоју прославише и једним устима и 
једним срцем запјеваше: Боже отаца наших, благословен јеси!

Слава: Христа ради љуте невоље те задјесише, Преподобномучениче Григорије, који 
си до крви пострадао јер си Христовим путем непоколебиво ходио, свагда ликујући и весело 
у срцу појући: Боже отаца наших, благословен јеси!

И ниње: Небеска Голубице, Мајко наша, Богородице, коју шестокрили Херувими 
неућутно пјевају, и многооки Серафими непостижно прослављају, Теби се Христови 
Мученици бесконачно радују, пјевајући: Боже отаца наших, благословен јеси! 

Пјесма 8 

Ирмос: Цара Небеског, Кога поју војске Ангелске, хвалите и прузносите у све вјекове.

Благовољењем Божијим, на крсту распет, Господа си славословио, зато ти је Христос 
Тајну Крста Свога открио, и причасником Његове свесвете истине учинио, да Господа појеш 
дјела и преузносиш Га у све вјекове!

Свето смирење до распећа са Христом те је вазнело, Који те је свјетлошћу истинитог 
богопознања просвијетлио, васкрсењењм Својим душу ти позлатио и Цркву Своју Свету 
њоме украсио да Господа појемо дјела и преузносимо Га у све вјекове!

Слава: Радуј се, Свети Царе Лазаре, Косовски Великомучениче, Преподобномученика
Григорија Господу си привео, велико страдање његово од Христа измолио, мученичком 
крвљу његовом све нас благословио да свето Господа појемо дјела и преузносимо Га у све 
вјекове!

И ниње: Ти, која смирене срцем бесконачно волиш и страдалнике Христове небеским 
благом богатиш, и за спасење свих људи неућутно се бориш, Владичице Богородице, молимо 
Те, моли Бога да Господа појемо дјела и преузносимо Га у све вјекове! 



Пјесма 9

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми те исповиједамо као истинску Богогродицу, 
величајући та са бестелесним хоровима.

У искушењима, срамоћењу и мученичкој смрти Господа Христа си слиједио, са Њиме 
си и васкрсао, Православну Вјеру крвљу свједочећи и Господа молећи да спасе богољубиви 
народ Свој.

Господ ти је горку чашу страдања у живот послао, и тиме посебно благовољење Своје 
на теби показао, и чашом Христовом те је избрушио да славно засвијетлиш као чудесни 
драгуљ у Царству Небеском.

Слава: Силу и вјечну славу - Крст Христов неустрашиво си носио, и пукове демонске 
њиме погубио, јеванђелску правду страдањима својим испунио, и све нас са собом сјединио, 
силом Васкрсења Христовог. 

И ниње: Пресвета Богородице, Ти која си истиниту Свјетлост свијету неизрециво 
родила, и Рођењем својим све народе обасјала, молимо Те, моли Сина Твога, нашег Христа 
Бога да помилује и спасе душе наше. 

Свјетилан:

Богоносни оче Григорије, врлинама премногим обасјан, Царство Небеско свуда си 
благовијестио, као сунце пресјајно, безбожним мучитељима Христом си засијао, 
божанствену милост на све излио, завјет Цара Лазара испунио и Царство Сунца Правде 
задобио као славни Мученик Христов. 

Слава и ниње, богородичан:

Царице Небеска у Сунце Правде обучена, Христом Богом Својим бесконачно 
узвишена, са Тројицом Пресветом у љубави сједињена, Преславна Мајко свих хришћана, 
радости наша једина, молимо Те, моли Бога да се свјетлошћу богопознања просветимо и Тебе
смјело прославимо као истинито спасење наше.  

Хвалитне стихире на 4, гл.4:

Ходите сви људи Божији, прославимо данас Григорија Пећког триблаженог мученика, 
непобједивог Христовог војника, који је троструким вјенцем мученичким у Царству 
Небеском заблистао, необорив стуб Цркве Божије постао, све нас у Православној Вјери 
утврдио као славни украс Божанског Неба Косовског. (двапут)

Данас Света Црква свечано празнује, земља и Небо заједно се радује, људи ликују  и 
Ангели поју: у страдању твоме, Григорије Пећки, Христос воскресе, свој васељени радост 
донесе! (двапут)

Слава, гл.6:

Радуј се, блажени Григорије, рајског насеља мирисни цвијете, у страшним страдањима



прослављени, смрћу за Христа обрадовани, Преподобномучениче новојављени, који си  
славно у Господу васкрсао и све нас са Неба освештао светим молитвама твојим.

И ниње, богородичан, гл.6: Богородице, Ти јеси лоза истинаја...

Велико Славословље

На Литургији: Блажена: Канон светога 3. и 6. пјесма...
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АКАТИСТ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКУ ГРИГОРИЈУ ПЕЋКОМ*

Кондак 1

Григорије Преподобномучениче, нови Косовски јуначе, непобједиви Христов војниче, 
као Ангел Божји, небеском чистотом украшен си био, са Господом Христом сједињен, за Крст
Часни и слободу златну крв си пролио и васкрслом душом својом, Вјечни Живот свима 
објавио, љубављу мученичком са Небеса сијајући и радујући све који ти поју:

Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 
Мучениче!

 

Икос 1

Као монах Христов, Вјеру своју смјело исповиједајући, лијепу пашину кћер си одбио, 
земаљско благо и почасти презревши, биједне Агарјане Часним Крстом си побиједио и 
најсјајнији свјетионик истините Вјере постао, васељеном засијавши и мученичком крвљу 
својом обасјавши све који ти поју: 

Радуј се, Григорије Мучениче, јер си Ангел Божији међ` људима био!
Радуј се, тихи Божји угодниче, Христу Богу си се уподобио!
Радуј се, јер земаљском изобиљу лако си одолио!
Радуј се, јер си са радошћу за Господа Христа крв своју пролио!
Радуј се, ти, који молитве наше примаш!
Радуј се, јер нас мученичким вијенцем својим са Неба обасјаваш!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче! 

Кондак 2

У тешка времена турскога зулума и свеопштег страдања, када су безбожници 
тирански владали, страшне неправде чинили и народ на силу у невјеру преводили, ти си се, 
Григорије Свети, као смјерни монах у Пећкој патријашији Христу обручио и за све људе тихо
се Богу молио, постом и молитвом Богу служећи, свагда Господу у срцу појући: Алилуја! 

Икос 2

Красан душом и тијелом, као Анђео Божји, кроз Пећ смјерно си ходио, од злих се 
погледа и искушења уклањајући и Богу се молећи да те од злога сачува и од безбожника 
избави да Господу своме благовјерно служиш и да се за спасење свих људи неућутно молиш, 
па ти појемо:

Радуј се, изабраниче Божји, земљом ходећи, на Небу си живио!
Радуј се, правило монаха, са Господом Христом једно си био!
Радуј се, Ангела похвало, свагда се молећи Богу, на Небо си усходио!
Радуј се, далеко од света, у чистоме срцу своме подвиг свој си скрио!
Радуј се, Мајке Божије удивљење!
Радуј се, страдалника Божијих укрепљење!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!  

* Акатист је састављен благословом блаженопочившег Митрополита Амфилохија 2020. године



Кондак 3

Као блиставо сунце, Господом Христом свима си сијао, Григорије Свети Мучениче, ти,
који си свјетлост свијету био и зато на освету страшну ђавола покренуо, па је адски злодух 
таме лијепу пашину кћер лукавом помишљу ранио, те се млада дјева у те загледала и, за 
тобом чезнући, најгоре јаде смишљала да би своме срцу угодила, Бога не знајући нити твоју 
вјерност Христу слутећи, који си свагда Бога славио и  радосно Господу у срцу свом пјевао: 
Алилуја! 

Икос 3  

 Пећки паша, гордог духа, ради кћери мезимице, на страшан злочин се усуди да те, 
несрећник, са љутом дружином, свирепо отме у чаршији, да би те лукаво потурчио и кћер 
своју за невесту ти подарио! Но, ти си, Григорије Свети, намејру злога прозрео и за Господа 
Христа, свим срцем се везао па ти зато, у Славу Божију, пјевамо:

Радуј се, да се потурчиш и пашином кћерком ожениш храбро си одбио!
Радуј се, понуђено благо, почасти и сласти овога свијета одважно си презрео!
Радуј се, јер се пријетњи гњевног паше и беснога кадије нијеси уплашио!
Радуј се, јер си, пред безбожним зликовцима, Христа Бога, Спаситеља свога, смјело 

исповиједио!
Радуј се, јер свима у невољама са Неба помажеш!
Радуј се, јер вјерним слугама Божијим радост Божанску шаљеш!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!

Кондак 4
 
Силно разгњевљен, у љутоме бијесу свом, пећки паша са безбожном дружином, још је 

тежи злочин учинио и Григороја Светог на силу обрезао и потурчио! Но, Свети Григорије, у 
срцу свом, оста вјеран Христу Богу Једином, појући Му: Алилуја!  

Икос 4

Тешко је људским ријечима описати све муке твоје душе и страдања која си за Господа
Христа поднио и вјеран Христу Богу до краја остао, Григорије Свети Новомучениче, вјерни 
Лазарев сљедбениче! Када су те биједни Арнаути у чаршију пустили, ти скиде са себе турске 
хаљине и обуче своје монашко одјејање, па стаде лажну вјеру на сав глас јавно да 
изобличаваш и Христа као Спаситеља свијета да исповиједаш! Зато ти вјерно пјевамо:

Радуј се, рајска душо Божја, једино си Господа у срцу свом носио!
Радуј се, да за Христа мученички пострадаш, ватрено си желио!
Радуј се, огњем Вјере Православне, мучитеље биједне си посрамио!
Радуј се, на Крсту Христовом распет, са Господом Христом славно си васкрсао!
Радуј се, јер ране душа наших видаш!
Радуј се, јер тугу нашу у радост претвараш!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!  



Кондак 5

 За твоје смјело исповиједање Спаситеља Христа у пећкој чаршији, звјеролики Турци, 
стадоше те тући, батинама разјарена руља ране ти задаваше, а један црни Арнаутин се 
осмјели да ти ножем утробу распори, док си се ти, Григорије Свети, радовао што ти је Господ
жељу испунио да крвљу мученичком  монашку ризу своју убијелиш, и  Христа Бога 
прославиш, вјерно кличући Господу: Алилуја! 

Икос 5  

Пакленом мржњом помрачени, безбожном влашћу опијени, биједни Турци  тијело 
твоје далеко од града су бацили, да би те до краја понизили и забораву предали! Но је Господ 
друго учинио, и у срце вјерним људима ставио да те у близини Пећи тајно сахране и гроб 
твој мрамором обиљеже, појући ти:

Радуј се, Григорије Свети, Господ те је сјајним вјенцем мученичким украсио!
Радуј се, вјерност Христу Богу, мученичком крвљу својом си запечатио!
Радуј се, за Божју Вјеру јуначки си пострадао!
Радуј се, Мучениче преславни, страдањима својим земљу си освештао!
Радуј се, јер из страдалника жалост прогониш!
Радуј се, јер гладне и жедне Правде небеским хљебом храниш!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!  

Кондак 6
   
Као вјерног слугу свог, Господ те је даром чудотворства прославио, Григорије Свети 

Новомучениче, ти, који си, на гробу твоме светоме, вјерни народ вјековима сабирао, болне 
исцјељивао, молитвама мученичким страдалнике кријепио и у Вјечни Живот неуморно 
позивао, у Вјечности појући бесконачну пјесму: Алилуја!

Икос 6

У тешка времена, на светоме гробу твоме заблиста црква предивна, коју су вјерни 
људи, у страху Божијем, саградили да би у њој неућутне молитве Богу узносили и теби 
пјевали: 

Радуј се, јер си безбројним чудесима, вјерни народ Божји неуморно тјешио!
Радуј се, јер си светим моштима српску земљу онебесио!
Радуј се, молитвама твојим светим, Свету Цркву си украсио!
Радуј се, мученичком крвљу твојом, распето Косово си позлатио!
Радуј се, болесних и немоћних исцјелитељу!
Радуј се, свих жалосних брзи утјешитељу!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!

Кондак 7

 Твоју жртву мученичку, вјерни народ, у страху Божијем, вјековима је прослављао и 
свети спомен твој је празновао с празником Светога Григорија Богослова, твога вјерног 



заштитника и неућутног молитвеника, пјевајући Господу: Алилуја!  

Икос 7

 Григорије Пећки, мучеништва славни богослове, косовских патника укрепитељу и 
духова злобе побједитељу, у сјећању Свете Цркве успомена на тебе непрестано је живјела и 
вјерни народ, свјетлошћу Божанске љубави твоје, просвјећивала да ти неуморно поје:

Радуј се, пећки пустињаче, љубављу Истине васељену си надахнуо! 
Радуј се, крстоносни подвижниче, адску змију Крстом Христовим си побиједио!
Радуј се, Православља Исповједниче, свјетлошћу истинитог богопознања све си 

просвијетлио!   
Радуј се, источниче богословља, смрћу мученичком Господа си прославио!
Радуј се, јер сиромашне духом небеским благом богатиш!
Радуј се, јер смирене срцем благодаћу Божијом радостиш!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!

Кондак 8

Као у град који на гори стоји, у цркву твоју бијелу народ је вјековима хитао и Богу се 
смјерно молио и од тебе утјеху и помоћ добијао, Григорије Свети Мучениче, али људи 
помрачени, духом овог вијека озлобљени, капелицу твоју су срушили да би пољопривредни 
комбинат на том мјесту изградили! Знајући да сила Бога не моли, растужени народ Богу је за 
помоћ вапио и смјерно се Господу молио: Алилуја! 

Икос 8

Дуго времена безбожници су покушавали да сруше ружицу бијелу, твоју свету капелу, 
но им је Господ Свети опомене слао и несрећнике кажњаво да би се горко покајали и на пут 
спасења повратили! Кад су мрачни безумници свој зли наум ипак остварили и капелу 
срушили, у народу Божјем, Свету Вјеру још више су утврдили, па су ти вјерни људи пјевали: 

Радуј се, јер су те, рушењем свете капеле, на Небу прославили! 
Радуј се, скрнављењем твога гроба, посмртним вјенцем мученичким су те увјенчали!
Радуј се, јер мошти твоје свете, крвљу твојом украшене, у гробу твоме открише! 
Радуј се, јер мирисни јорговани, на гробу твоме светоме, чудесно изникоше!
Радуј се, храбрих исповједника Вјере небески покровитељу!
Радуј се, демона прогонитељу!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!

Кондак 9

Ангели на Небу су се дивили док су Божји народ гледали који је запустјели гроб твој 
непрестано обилазио и вјерно се теби годинама молио и тихо Богу појао благодатну пјесму: 
Алилуја! 



Икос 9

Иако су мошти твоје у Пећку патријаршију пренијели, на гробно мјесто твоје народ је 
и даље долазио,  у невољама и патњама од тебе утјеху и помоћ тражио, а ти си им, 
чудотворче Божји, молитвама твојим светим, непрекидно помагао и утјеху са Небеса слао 
свима који су ти се са вјером молили и с љубављу ти појали:

Радуј се, Ангеле Божији, Сунцем Правде осијани!
Радуј се, Мучениче Свети, крсним страдањем на Небу прослављени!
Радуј се, Косовски јуначе, смрћу за Христа обрадовани!
Радуј се, Чудотворче Божји, Васкрсењем Христовим обасјани!
Радуј се, народа Божијег тврдо вјеровање!
Радуј се, Цркве Свете вјечно радовање!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче! 

Кондак 10

Часно на земљи си поживио, Преподобномучениче Григорије, и мученичке смрти за 
Господа Христа се удостојио, вјерни народ Божији од зловјерја, вјековима бранио у Вјери  
Православној га утврђујући, са Косовским јунацима на Небу појући: Алилуја! 

Икос 10

Љубави ради Божије, лажну вјеру и сујетно живљење јуначки си презрео и мученичку 
смрт за Господа Христа изабрао, Григорије Свети Мучениче, који си се удостојио да од 
Владике свијета измолиш помиловање свима који заступништву твоме прибјегавају и од свег 
срца радосно ти пјевају:

Радуј се, свјетлошћу страдања својих, мрак лажне вјере си одагнао!
Радуј се, безбројним чудесима, вјерни народ Божији у Вјери си утврдио!
Радуј се, драгоцјени камену Храма Божијег, љепотом небеском све си удивио!
Радуј се, Григорије Новомучениче, Божанском љубављу срца наша си испунио!
Радуј се, јер си крвљу својом мученичком гријехе наше убијелио!
Радуј се, јер си нам у Господа покајање измолио!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовки 

Мучениче!

Кондак 11

Немоћни пред славом страдања твојих достојну хвалу да ти принесемо, Григорије 
Свети Новомучениче,  ипак те молимо: прими од нас ове скромне хвале којима Христу Богу 
благодаримо што те је мученичким вијенцем на Небу Цркве прославио, тебе, који си 
истинитог Бога Љубави свима посвједочио и све нас надахнуо да Богу радосно појемо: 
Алилуја! 

Икос 11

Григорије Пећки Мучениче, достојно Јванђеља Христовог си живио, Божанском 
љубављу Христу Богу се уподобио, смрћу за Христа у Живот Вјечни васкрсао и на Небу 



Косовске јунаке весело си загрлио, који ти радосно запјеваше:
Радуј се, јер си мученичко житије изабрао!
Радуј се, јер си свети завјет Цара Лазара вјерно испунио!
Радуј се, за Крст Часни и слободу златну живот си положио! 
Радуј се, земаљско злато презревши, златне душе на Небо си узлетио!
Радуј се, Светог Јеванђеља Божијег испуњење!
Радуј се, Православне Вјере утврђење!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче! 

Кондак 12

Свјетлозарни Григорије, ти, који си највећу љубав ка Господу имао и Свето Косово 
мученичком крвљу својом украсио, на гробу твоме чудесима многим Господа си славио и 
страдални народ, молитвама твојим светим, вјековима чувао, и посмртног мучеништва се 
удостојио, тебе молимо: Христа Бога умоли да се и ми удостојимо да, са тобом, Господа 
неућутно славимо бесконачном пјесмом: Алилуја!

Икос 12

Радуј се, Свети Царе Лазаре, Косовски Великомучениче, вјерног сљедбеника твога, 
Преподобномученика Григорија, Господу си привео и Косовске Мученике на Небу распјевао 
и нас на земљи благословио да му свето појемо: 

Радуј се, Православне Вјере огњезрачни свјетилниче! 
Радуј се, новопросијали Христов побједоношче! 
Радуј се, свјетлозарним зрацима Царства Небеског, злобу невјерја си развијао!
Радуј се, мученичком смрћу својом, смрт си поразио!
Радуј се, јер си васкрслом душом својом сву васељену обасјао!
Радуј се, јер си у Живот Вјечни све позвао!
Радуј се, Григорије Пећки, вјерни Лазарев сљедбениче, новопросијали Косовски 

Мучениче!

Кондак 13

Свети Божји угодниче, Грогорије Пећки Мучениче, цијелога живота Христа Бога 
вјерно си слиједио, јединога Господа у срцу своме си носио, крвљу својом мученичком, ране 
наше омио и свештеним страдањима сву земљу просветио и Господа Бога умолио да се, у 
Име Божије, непрестано сабирамо и да Христа Бога смјело прослављамо, неућутно пјевајући 
Господу божанствену пјесму: Алилуја!

( овај Кондак се чита три пута, па онда: Икос 1, Кондак 1 )

Молитва Преподобномученику Григорију Пећком

Григорије Пећки Преподобномучениче, новопросијали Косовски јуначе, ти, који си 
као жарко сунце из вјечности засијао и свој васељени Васкрслог Бога Љубави објавио, тебе 
молимо: моли Владику света да нас од злих људи и духова таме избави, да нам грјехе 



опрости и силу благодати Своје подари да бисмо и ми у Царству Небеском, заједно са тобом, 
Спаситеља Христа непрестано славили и Пресвету Тројицу – Бога Љубави у бесмртним 
хоровима вјечно пјевали. Амин.   
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