
СЛУЖБА СВЕТОМ НОВОМУЧЕНИКУ ВАСИЛИЈУ ПЕЋКОМ*

На великој вечерњи: 

Блажен муж

На Господи возвах: стихире, гл.2:

Шта се сија на Косову славном? То је Слава Новомученика, Василија Пећког 
страдалника, што се није Христа одрекао, већ је душу за кћер положио, ка Христу јој стазу 
просвијетлио, да за Христа као он пострада, да се турског не дотакне јада, већ да смјело Бога 
исповиједа, као свога Небеског Женика, да у збору са Светим дјевама, Свету Цркву вјечно 
обасјава, боголиким сјајем лика свога, Славом Христа Бога Васкрслога. (двапут)

Василије Свети, Лазарева главо, Свете Цркве божанствена славо, благочешћем светим 
украшен си био, свијетло гњездо породично у Господу си свио, и  Господа Христа у срцу 
носио, и Божанском љубављу ближње своје хранио, хљеб земаљски готовећи, Господу у срцу 
појући: Алилуја! (двапут)

Радуј се, Царе Лазаре, непобједиви Косовски јуначе, страдајуће Цркве кријепки 
Поборниче, крвљу својом мученичком Василија Пећког са Неба си обасјао, молитвом га 
крепком утврдио, те се није Христа одрекао, већ је за Господа крв своју пролио, њоме сјеме 
божанствено посијао у срцима својих потомака, безбројних хришћана и нових Косовских 
јунака. (двапут)

Радуј се, Свети Василије, Пећки Новомучениче, Косовскога завјета сјајни свјетилниче,
што се Крста Часног нијеси постидио, већ си за Христа крв своју пролио, и њоме си кћерку 
покропио, хаљине јој свијетле убијелио, Небескоме Женику је привео, као бесцјен бисер у 
Царству Небеском, те да вјечно са Светим Ангелима Славом Божијом Небо обасјава. (двапут)

Слава, гл.6:

Радуј се, Василије Пећки Мучениче, вјерни Христов сљедбениче, Крстом Часним 
ђавола си постидио, безбожне силнике славно си поразио, њихова блага и почасти презрео,  
мученичком крвљу Господа прославио и душу кћери своје њоме позлатио и спасао 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 прорка Исаије (гл. 43, 9-15)
2.читање уз Прича Соломонових (гл. 3, 1-9)
3.читање из Прича Соломонових (гл. 4,7-15)

* Служба је састављена благословом блаженопочившег Митрополита Амфилохија 2019. године



На литији, стихире гл.1:

Ходите сви вјерни, прославимо данас Божјег угодника, Василија Пећког, новог 
Косовског Мученика, што се турског мача није убојао, већ слободу златну храбро изабрао, 
мученичку крв са радошћу пролио, и у Цркви Светој  жарко заблистао као непобједиви 
свједок Васкрсења Христовог.

Ликује данас Црква Божија и кћер Василијева, у хору са Светим дјевама, благољепно 
светкује и са Ангелима Божијим се радује, мученичком крвљу Василија Пећког обасјана и 
страдањима својим украшена као пречиста дјева Христова.

Слава, гл.6:

Као неугасиво кандило на гробу твоме чудесном, Славом Божјом обасјаном, са Неба 
нам непрекидно свијетлиш, Василије свјетлозарни страдалниче, и уски пут Христов 
мученичком крвљу нам обасјаваш и радост Вјечног Живота нам јављаш, и Свето Небо Цркве 
пресјајним вјенцем  красиш, молећи се за сав напаћени православни род.

И ниње, богородичан, гл.6: Творец и избавитељ мој...

На стиховње, стихире гл.6:

Василије Свети, поносе јунака, наставниче добри светих мученика, ко` јутарња 
звијезда твој лик нам се јавља, поборниче храбри Светог Православља, што у Пећи старој у 
тешка времена, и из гроба зрачиш духом вјере живе, да и сад, ко` некад, сва страдална срца 
силом Васкрсења Христовог оживе. 

Стих: Праведник јако финикс процвјетет, јако кедр иже в ливање умножитсја.

О, љутога звјерства! Вилу твоју бијелу, кћер твоју чисту, Христову дјеву, Турци насилу
отеше, да је потурче хтедоше, но ти, Василије Новомучениче, смјерни Христов сљедбениче, 
са Христом својим до краја си био, за кротку кћер душу положио, љубављу својом Ангеле 
удивио, мученичком крвљу Бога прославио и помиловао све које славе свети спомен твој.

Стих: Насаждени в дому Господњи, во дворјех Бога нашего процвјетут.

 Василије Свети Царствоименити, Царство Небеско мученчком крвљу си пројавио, 
мученички вијенац од Цара Славе задобио, и на Царску Гозбу са радошћу призвао све који 
славе свети спомен твој. 

Слава, гл.8:

 Василије Пећки Новомучениче, из сјемена мученичке крви твоје манастир бијели 
ниче, као божур сред Косова Небом замириса, да по свој земљи прослави Спаситеља Христа, 
зато га Турци спалише и цркву бијелу срушише, а на гробу оста превјечна тишина и пресјани
вјенац твој што са Неба блиста, да свој васељени свједочи Васкрслога Христа.

И ниње, богородичан: Безневјеснаја Дјево...



По благосиљању хљебова:

Тропар Новомученику Василију Пећком, гл. 8:

У тешка времена турскога зулума,
на Косову прослављеном крвљу Цара Лазара,
и безбројних косовских јунака, 
Василије Пећки Новомучениче,
молитвама, постом и сузама,
хљеб земаљски си готовио, 
и благочешћем светим ближње своје хранио, 
и смрћу мученичком Христа прославио,
када си душу за кћер положио,
и од турскога јада је избавио,
и свима пут у Царство Небеско обасјао
васкрслом душом својом.

И: Богородице Дјево (једанпут)

На јутарњој

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

По првом стихословљу, сједалан, гл.1:

 У тешка времена, дом свој смјерно си чувао, у вјери прађедовској утврђен, од невоља 
и зловерја тврдом Вјером Божијом се бранио, Господу своме посвећен, Христа ради љута 
звјерства и смрт си претрпио, крвљу својом мученичком кћер си позлатио, и душе наше 
обасјао силом Васкрсења Христовог.

Слава и ниње, богородичан:

Пресвета Владичице наша Богородице, најсмјернија Слушкињо Божија, љубави наша 
Најсветија, Небески Покрове страдалника, Божанствена Вјеро Мученика, Ти си са Сином 
Својим највише од свих људи страдала и крвљу срца свога породила сав крстоносни 
хришћански род. 

По другом стихословљу, сједалан, гл.1:

Свети Василије Новомучениче, нови Косовски јуначе, Светог Цара Лазара 
непобједиви војниче, Православне Вјере сјајни свјетилниче, Христа ради земаљски живот 
свој си презрео, за вјечно Небеско Царство се определио, и мученичком смрћу Вјечни Живот 
посвједочио, мучитеље биједне постидјео, и кћер своју спасао, силом Васкрсења Христовог.

Слава и ниње, богородичан:

Ти, која печали наше у божанствену радост претвараш, и скорби срца у небеску пјесму
преводиш, као она која је са Сином Својим васкрсла и у наручју Христовом на Небо се 
вазнела, и сјајне вијенце за мученике исплела, и пред Пријестолом Божијим за сав род 
људски се заступила, Пресвета Владичице, Тебе молимо: помилуј нас. 



Сједалан по полијелеју, гл.8:

Најсветијом Вјером Лазаревом просвијетљен, у срцу са Пресветом Тројицом, Богом 
Љубави, сједињен, Василије Пећки Новомучениче, цркву своју домаћу Господу си посветио, 
мученичком крвљу својом је украсио, из које је, на гробу твом, бијели манастир израстао и 
Косовом Светим замирисао благоухањем Царства Небеског, из којег нам славу Божју јављаш 
и Цркву Свету обасјаваш пресјајним блистањем мученичког вијенца свог.

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

Степена, 1-8 антифон 4.гл

Прокимен: Праведник јако финикс процвјетет, јако кедр иже в ливање умножитсја.
Стих: Насаждени в дому Господњи, во дворјех Бога нашего процвјетут;

Всјакоје диханије...

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

Када су у времена тешких страдања Турци зулуме чинили и сестре и кћери из српских 
кућа отимали, из сјемена крви Косовских јунака изникао, Василије Новомучениче, јуначко 
срце си имао и са Христом својим у љуту смрт пошао, највећу љубав показао и за кћер душу 
положио, и Царство Небеско задобио за све који страдају на путу Христовом.

Канон Богородици са ирмосом на 6, и Новомученика на 8

Канон Новомученика Василија, гл.4

Пјесма 1

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

Тебе, који се пред Пријестолом Божијим за све људе неућутно молиш, и Цркву 
Христову мученичким вијенцем својим красиш, и Господу са Ангелима рајску пјесму појеш, 
и са свима Светима вјечно се радујеш, Василије Свети Новомучениче, молимо те, моли Бога 
за нас.

Вијенац Славе непролазне Хрисотос ти је сплео, мученичком крвљу твојом хаљине ти 
заблистао и  радошћу Васкрсења Свог те украсио и за Царску гозбу достојном званицом те 
учинио, Василије Свети Новомучениче, зато те молимо, моли Бога за нас.

Слава: Насилника љутих нијеси се убојао, до краја си вјеран отац кћери својој био, за 
Господа Христа битку си добио, Крстом Часним слободу си задобио за кћер своју и душе 
свих хришћана који ти поју: Василије Свети, моли Бога за нас.

И ниње: Радуј се, Пресвета Богородице, Пећка Краснице, иконом Својом Пећком град
Пећ си украсила и милошћу Својом обасјала сав богољубиви хришћански род, зато те 



молимо: спаси нас.

Пјесма 3

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

Василије Свети, Христово сијање, Ангела Божијих небеско појање, са Гора Вјечних 
свима вјернима сијаш и ка Христу Богу пут нам осветљаваш, и превјечном љубављу срца 
испуњаваш свима који те молимо: моли Бога за нас. 

Вјеран Христу Богу, хљеб си готовио, молитвом и сузама својим си га кропио, 
благодаћу Божијом ближње си хранио, и за мучеништво славно, љубављу ка Богу, се 
удостојио, зато те је Господ блиставим вијенцем увјенчао и обрадовао неућутном молитвом 
за све нас.

Слава:  Када су ти разјарени Турци утробу распорили, из утробе твоје потекле су 
ријеке воде живе, којом си душу своју омио и кћер своју жедну напојио, и Христу Богу за 
мучитеље се помолио да им гријехе љуте омије и да свима дарује Вјечни Живот у Царству 
Небеском.

И ниње: Пресвета Богородице, Пећка Чудотворице, божанственом иконом Својом 
Пећком Цркву Божју красиш, и страдални род хришћански Сину Своме приносиш као свети 
пород Свој, зато те молимо, помилуј нас. 

Сједалан, гл.4:

Као смјерни пекар, хришћански си живио, силом Крста Часнога безбожнике си 
побиједио и слободу Царства Небеског задобио, Василије Пећки Новомучениче, зато је 
Господ небеским квасцем душу твоју заквасио, да Га бесконачном пјесмом славиш и  да 
светим хљебом молитава својих храниш све душе гладне Хљеба Небеског.

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.

Василије Свети Мучениче, Православне Вјере поборниче, нови Косовски јуначе, што 
си, у тешка времена, љуту битку за Господа био, ближње своје Ријечју Божијом си ситио, 
молитвом и постом дјецу подизао, и мученичком смрћу до Неба их узвисио силом Васкрсења
Христовог.

Крст свој носећи, душу си васкрсао, Василије царствоименити, земљом ходећи на 
Небу си живјео, свјетлошћу заповјести Христових ближње освећивао и Господу своме 
посвећивао, Свети Новомучениче, моли Бога за нас.

Слава: Живјећи по Светом Јеванђељу, благовијесник Вјечног Живота си био, у 



времена тешка са Господом Христом се сараспињао, плод сјемена Лазареве крви у срцу си 
гајио и њиме ближње своје очински хранио, Божанском силом Христовом.

И ниње: Пресвета Богородице, Пећка Дивотнице, иконом Својом Пећком мученички 
народ вјековима грлиш и материнским молитвама Твојим од неправди људских и свих зала 
нас чуваш, који те молимо: Владичице Света, помилуј нас. 

Пјесма 5

Ирмос: Просвијети нас заповјестима Твојим; Господе, и мишицом Твојом узвишеном 
подај нам мир Твој, Човјекољупче.

Божанску љубав у срцу си имао, мучеништвом страшним свету љубав своју си 
запечатио, и мучеником крвљу небеску љубав ка Господу у свима си посијао, зато те молимо:
Василије Свети, моли Бога за нас.

Цијелога живота крст свој часно си носио, у древноме граду Пећи ко` сунце си 
блистао, Господа славећи, хљеб си готовио, са домаћим својима, вјерном љубављу ка Богу си 
се хранио, зато ти је Господ мучеништво свето ко` уздарје даровао и милошћу Својом 
помиловао све који славе свети спомен твој.

Слава: Теби, који си Бога цијелога живота славио и превјечном љубављу ближње 
своје љубио, славу чудотворста по смрти Господ ти је даровао, и на гробу твоме мученичком 
вјерне окупљао, благодаћу Својом болне исцјељивао и изнемогле кријепио, и Живот Вјечни 
свима јавио, са тобом вјечно сједињен у Царству Небеском. 

И ниње: Пресвета Богородице, Пећка Голубице, молитвама Твојим Косово Свето си 
закрилила и мученички косовски народ Пречистом иконом Својом Пећком си обасјала 
свјетлошћу богопознања истинитог, па те неућутно молимо: помилуј 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.

На камену заповјести Христових утјемељен, нерушими храм Господњи си постао, 
Василије Новомучениче, крвљу својом мученичком Христа прославио и све људе Божије у 
Царство Небеско призвао, свој васељени сијајући и Живот Вјечни свједочећи Славом 
Божијом.

Из сјемена крви твоје мученичке, на гробу твоме светоме, манастир је изникао, као 
божур косовски Небом се прославио, рајске баште дивним цвијетом постао и свој васељени 
замирисао као најлепша икона Царства Небеског, зато га безумници порушише а теби вијенац
исплетоше као посмртном мученику Христовом.  

Слава: Крвљу својом мученичком, душе наше си осветио, преблажени Василије, 
Ангеле на небу си распјевао и мученике косовске озарио, и рајске нам двери отворио, 
свјетлошћу васкрсења Христовог. 

И ниње: Пресвета Богородице, Пећка Заштитнице, Пресветом иконом Својом Пећком 
страдални косовски народ тјешиш, горке нам ране видаш и немоћи наше исцјељујеш, 



Валадарко Света, зато те молимо: помилуј нас.

Кондак, гл. 4 

Необориви стуб Цркве Христове си постао,
Василије Пећки Новомучениче, 
и мрак безбожништва одагнао,
мученичком крвљу истиниту Вјеру посвједочивши,
Васкрслога Христа свој васељени објавивши,
и од демонских мрежа ослободивши
све који прослављају свети спомен твој.

Икос:

Као смјерни хришћанин, у времена најтежа, Свету Вјеру си чувао, у Бога истинитог 
вјерујући, душу кћери своје за Христа си задобио, и јад турски презирући, Крстом Часним 
безбожнике си посрамио, мученичком крвљу Злога си поразио и у Царству Небеском жарко 
заблистао као непобједив свједок Васкрсења Христовог, зато ти појемо:  Радуј се, Василије 
Свети Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Пјесма 7

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

Крст свој носећи, слободу Царства Небеског си пројавио, и мученичком смрћу 
слободу свету заувијек си задобио, појући: Боже отаца наших, благословен јеси!

  Пред безбожним мучитељима, весело Господу си запјевао и љубављу Христа 
Распетога свима засијао и  крвљу својом вјечни живот свима посвједочио, за насилнике љуте 
Богу се помолио, васкрслом душом својом свијетлећи и радосно појући: Боже отаца наших, 
благословен јеси!

Слава: Василије Свети, нови Косовски страдалниче, храбри Христов Мучениче, Цара 
Лазара неустрашиви сљедбениче, Косовским Мученицима на Небу си се придружио и 
радошћу свијетлом засијо, Вјечну Цркву красећи и весело са њима појући: Боже отаца 
наших, благословен јеси!

И ниње: Радуј се, Пресвета Богородице, Пећка Мученице, Ти која страдање народа 
свога у радост претвараш и славном иконом Својом Пећком на пјесму покрећеш, ти блиставе 
вијенце плетеш онима који поју: Боже отаца наших, благословен јеси!  

Пјесма 8

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

Свети Новомучениче Василије, услиши ово наше мало мољење, ти, који Христу Цару 
поносно предстојиш и за људе Божије небеске битке војујеш, и Цркву Свету бесконачно 
радујеш, Господа појући дјела и преузносећи Га у све вјекове.



У тешка времена мученички си живио, Василије Пећки Мучениче, многу скорб и ране 
Христа ради си трпео, срадалничким хљебом ближње си хранио и небеском радошћу душе  
ситио, Господа појући дјела и преузносећи Га у све вјекове.  

Слава: Свети оче наш Пећки Василије, прими ово наше смјерно поклоњење, и буди 
нам од Господа Христа  вјечна радост и спасење, да Господа појемо дјела и преузносимо Га у 
све вјекове. 

И ниње:  Радуј се, Пресвета Богородице, Пећка Звијездо сјајна, свјетлошћу иконе 
Своје Пећке гријехове наше омиваш и у мајчинско наручје своје привијаш све који те усрдно 
моле: помилуј и спаси нас.

Пјесма 9

Ирмос: Спасени Тобом, Дјево чиста, ми те исповиједамо као истинску Богородицу, 
величајући те са бестјелесним хоровима.

Страдањем својим славним, духа таме си побиједио, мучитеље безумне славом 
крсноваскрсном си постидио, Лазаревом крвљу задојен, Царство Небеско свима си објавио и 
у радост Господара својега ушао као смјерни слуга Христов.

Огњем твоје мученичке крви просвијетљени, свјетлошћу васкрсле душе твоје  
обасјани, молитвама твојим ублажени, Василије Свети, молимо те, моли Бога за нас. 

Слава: Љубављу својом божанственом, у Царству Небеском си живио, мученичком 
крвљу Небеско Царство прославио, и свима нам мјесто на Небу припремио, који те молимо: 
Василије Свети Новомучениче, моли Бога за нас.

И ниње: Пресвета Богородице, Пећка славо и похвало, страдалника Христових 
небеско весеље, Мученика Косовских бесконачна радости, крстоносног рода хришћанскога 
сигурно спасење, душа наших васкрсење, Тебе молимо: најсветијим молитвама Твојим, 
помилуј и спаси нас.  

Свјетилан: 

Као Богозрачно сунце, животворним зрацима све обасјаваш, Василије свјетлозарни 
Мучениче, и вишњим хљебом истинског богопознања нас храниш и као неугасиво кандило у 
Светој Цркви сијаш, вјечном љубављу Васкрсења Христовог.  

Слава и ниње, богородичан:

Гријеховну таму нашу си развијала и вјечни мрак заувијек од нас одагнала, Света 
Владарко наша, када си Сунце Правде родила и у Царство Свјетлости нас вазнела, жарком 
љубављу Сина Твоа, Христа Бога Превјечног.

Хвалитне стихире на 4, гл.4: 

Весели се данас Црква Божија, и Света земља Косовска, и лик Косовских Мученика на
Небу се радује и Свети Цар Лазар са тобом ликује и ангелски хор весело поје свете речи Цара
Лазара, Христовог пророка: земаљско је за малена царство а небеско увијек и довијека. 
(двапут)



Радуј се, Василије Свети, Пећки Новомучениче, новопросијали Косовски јуначе, што 
за кћерку своју са Христом пострада, што је турског ослободи јада, што јој душу са собом на 
Небо вазнесе, да у хору са Светим дјевама, Христу Богу вјечну пјесму пјева и, заувијек са 
свима Светима, слави Васкрсење Божијега Сина. (двапут)

Слава, гл.6:

Ходите сви богољупци, прославимо данас са свима Светима, Василија Пећког 
Новомученика, што је своју изгубио главу, не хотећи да изгуби душу своје кћери и својих 
синова, и свих вјерних страдалних хришћана, већ је крвљу својом посијао свето сјеме 
Божијих Синова, што за Христом кроз живот ходише, и за Вјеру животе дадоше и на Небо 
душом се вазнеше, до превјечих ангелских висина, гдје радосну пјесму запјеваше: Христос 
Воскресе, људи радујте се!

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 СВЕТОМ НОВОМУЧЕНИКУ ВАСИЛИЈУ ПЕЋКОМ*

Кондак 1

Шта се сија на Косову славном?
Је ли сунце, ил` су звијезде сјајне?
Нит` је сунце, нит` су звијезде сјајне, 
већ је Слава Новомученика, 
Василија Пећког страдалника,
што се није Христа одрекао,
већ је душу за кћер положио, 
ка Христу јој стазу просвијетлио, 
да за Христа као он пострада, 
да се турског не дотакне јада, 
већ да смјело Бога исповиједа, 
као свога небеског Женика, 
да у хору са светим дјевама, 
Свету Цркву вјечно обасјава,
пјевајући пјесму Мученика,
Василија Божјег угодника:
Радуј се, Василије Новомучениче, 
Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Икос 1

Као Божји угодник, у времена тешка, Свету Вјеру Православну одважно си чувао, у 
Бога истинитог вјерујући, душу своје кћери за Христа си задобио, и јад турски презирући, 
Крстом Часним безбожнике си поразио, мученичком смрћу нечастивог побиједио и у Царству
Небеском заблистао као непобједиви свједок Васкрсења Христовог! Зато ти појемо:

Радуј се, вјерни Христов сљедбениче!
Радуј се, нови Косовски Мучениче!
Радуј се, за кћер своју душу си положио!
Радуј се, за Вјеру Православну крв своју си пролио!
Радуј се, Матере Божије похвало!
Радуј се, мученичког народа косовског небеска славо!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 2

Свети Василије, Божји угодниче, наш пред Богом моћни заступниче, као скромни 
пекар Богу си угађао, молитвом и сузама хљеб си готовио и очинском љубављу ближње своје 
хранио, вазда се Господу молећи и Бога веселећи, појући Му: Алилуја!

Икос 2

Као необориви стуб Вјере Православне, у Светом Јеванђељу утемељен, Богу и 
ближњима посвећен, дом свој од невоља и турскога јада, јуначком пјесмом и молитвом си 

* Акатист је састављен благословом блаженопошивчег Митрополита Амфилохија 2020. године



бранио, као вјерни сљедбеник Светог цара Лазара, за Царство Небеско си живио и самога 
себе и домаће своје Господу Богу  посветио који ти пјеваху:

Радуј се, јер си Јеванћеље Божије животом својим свима благовијестио!
Радуј се, постећи и Богу се молећи, у страху Божијем дјецу си одгајао!
Радуј се, Ријечју Божијом ближње си хранио!
Радуј се, љубављу својом светом, Божанску радост у све си удахнуо!
Радуј се, Божјих страдалника небеско озарење!
Радуј се, понижених и прогнаних Божанско укрепљење!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 3

Скромнога живота, сиромах духом си био, Василије Новомучениче, ти, који си многе 
духовно обогатио, и међ` благом својим, бесцјен бисер имао, лијепу кћерку, красну дјеву, коју
си као Божју икону чувао, која је мирисном душом дјевојачком благочестиви дом твој 
красила и домаће твоје вазда веселила, Богу пјевајући: Алилуја! 

Икос 3

Љепотом кћери Василијеве опчињен, нечистом страшћу испуњен и духом злобе 
помрачен, неки Турчин биједни страшан злочин је починио и са љутом дружином својом 
Василијеву кћер отео, Бога се не бојећи и оца њеног не знајући, Василија Божјег угодника, 
мудрошћу Божијом испуњенога, молитвама небеских Ангела закриљенога, који појаху:

Радуј се, Василије, благочешћем светим украшени!
Радуј се, Бога Превјечнога слуго вјерни!
Радуј се, своје гњездо породично у Христу си свио!
Радуј се, јер си Господом срца ближњих испунио!
Радуј се, јер си у небеску ризницу бесцен благо сабрао!
Радуј се,  јер си добри удио пред Господом изабрао!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!  

Кондак 4

Када је Василије Пећки видио да му је злотвор кћер отео, за зликовцима је хитро 
појурио да би кћер од некрста спасио и дому своме је вратио да би Бога Истинога увијек 
славила и неућутно Му пјевала: Алилуја!

Икос 4
 

Када су Турци угледали Василија Мученика да их у потјери стиже, коње су уставили и
најпре Светог Василија дрско наговарали да им лијепу кћер преда и да лажну њину вјеру 
почне да исповиједа, да би га они, биједни, раскошно обдарили и кћер његову богато 
удомили! Но, када злотвори видјеше да Василије Свети њихове срамне понуде одбија и да 
своје дијете од њих отима, брзо га голоруког савладаше и страшном смрћу му запретише ако 
се не потурчи и кћер им не подари, а ми му пјевамо:

Радуј се, Вјере Православне пред бестидним Турцима ниси се постидио!
Радуј се, јер се Христа, Бога Истинитог, Спаситеља Јединог, ниси одрекао!
Радуј се, јер си богатсво и почасти овога свијета одбио!



Радуј се, добри отац својој кћери до краја си био!
Радуј се, јер свој васељени постао си Православља учитељ!
Радуј се, јер си свој страдалној дјеци свијета небески покровитељ!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!  

 

Кондак 5

Турци, гордошћу помрачени, похотама ниским распаљени, нечасном влашћу опијени, 
Василија Пећког Новомученика, вјерног Христовог сљедбеника, у љутој борби јатаганом 
прободоше и утробу му просуше, што се није Христа одрекао, већ је крв своју за Господа 
пролио, њоме кћерку своју покропио, хаљине јој за Христа убијелио да на Небу са светим 
дјевама Господу своме сија и вјечно пјева: Алилуја! 

Икос 5

Тешко рањен, на друму остваљен, Василије Свети до оближњег села у мукама је 
стигао гдје је душу своју мученичку радосно Господу предао, а ми му пјевамо: 

Радуј се, ти, који си смрћу за Христа безбожне Турке побиједио!  
Радуј се, јер си Часним Крстом ђавола постидјео!
Радуј се, мученичком крвљу Господа си прославио!
Радуј се, душу кћери своје њоме си позлатио!
Радуј се, свој сирочади свијета крепки поборниче!
Радуј се, свих злостављаних неуспављиви заштитниче! 
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче! 

Кондак 6

Вјерни Срби тијело Василијево нађоше и часно га погребоше, са вјером у Бога 
кандило зажегоше, Господу се молећи и свето Му појући: Алилуја!

Икос 6

Опомињући се свештеног страдања твога, вјерни народ у страху Божијем на гроб твој 
је долазио, огњем мученичке крви твоје просвијетљен, помоћ од тебе тражио, а ти си, Свети 
Василије, свима вјерно помагао, невољне тјешио, болне видао и за све Бога молио који ти 
пјеваху:

Радуј се, Василије Новомучениче, у тешким невољама брзи помоћниче!
Радуј се, Новопросијали Косовски страдалниче!
Радуј се, ти, који молитве наше примаш!
Радуј се, јер нас мученичким вијенцем својим са Неба обасјаваш!
Радуј се, јер најдубље ране душа наших видаш!
Радуј се, јер тугу нашу у радост претвараш!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 7

Свјетлошћу васкрсле душе твоје обасјани, молитвама твојим освештани, вјерни људи 



су, на гробу твоме, црквицу дивну саградили да би у њој Христа Бога Истинитог славили и 
неућутно Богу пјевали: Алилуја! 

Икос 7

Мученичком крвљу твојом, земљу косовску си украсио из које је, на гробу твоме, 
бијели манастир израстао и Косовом Светим замирисао благоухањем Царства Небеског, из 
којег нам Славу Божју јављаш и молитвама својим обасјаваш све који ти поју: 

Радуј се, Василије Свети, Господ те је као Мученика Косовског славно прославио!
Радуј се, вјерност Христу Богу крвљу си посвједочио!
Радуј се, безбожнике љуте мученичком смрћу си посрамио!
Радуј се, васкрслом душом својом Царство Небеско свима си објавио!
Радуј се, јер свима у невољама са Неба помажеш!
Радуј се, јер онеправдованима  радост Божанску шаљеш!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче! 

Кондак 8

Безбожници озлобљени, духом злобе помрачени, Турци осиони, још више се 
разјарише и цркву и манастир срушише, знајући да сила Бога не моли нити Богу поје: 
Алилуја!

Икос 8

Као неугасиво кандило које је на гробу твоме чудесно горјело, васкрсла душа твоја је 
сијала и Живот Вјечни свима јављала, Василије свјетлозарни страдалниче, ти, којега су, 
рушењем цркве и гроба твога светога, посмртним вијенцем мученичким увјенчали и вјерни 
народ још више у вјери утврдили, да ти поје:

Радуј се, јер рушењем цркве и манастира, на гробу твоме светоме, посмртним 
вијенцем мученичким су те увјенчали!

Радуј се, јер су, злочиначким дјелом, зликовци народ у Вјери ојачали!
Радуј се, јер те је вијенцем славе непролазне Господ украсио!
Радуј се, јер те је вјечном радошћу Васкрсења Свога, Христос обасјао!
Радуј се, демона прогонитељу!
Радуј се, намучених и растужених душа васкрситељу!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 9

Ангели на Небу су се удивили када су Божји народ угледали да на гроб твој 
непрестано даолази, и вјерно се теби моли, јер си посвуда као чудесни помоћник прослављен 
био, ти, који си и  Турцима и Арнаутима у невољама помагао па су сви Господа хвалили и 
захвалну пјесму Богу пјевали: Алилуја!

Икос 9

Као вјерног слугу свога, Господ те је прославио, Василије Свети Новомучениче, дивни



чудотворче, који си Господа Христа цијелога живота у срцу свом носио, и Богом Истинитим 
дисао, Христу се сараспињући и за спасење свих људи се молећи, па ти пјевамо:

Радуј се, ти, који си напаћени народ на гробу твоме непрестано сабирао!
Радуј се, јер си свима потребитим молитвама светим помагао!
Радуј се, болних исцјелитељу, жалосних утјешитељу, немоћних укрепитељу!
Радуј се, гладних и жедних Правде небески хранитељу!
Радуј се, јер си крвљу својом мученичком гријехе наше убијелио!
Радуј се, јер си нам у Господа покајање измолио!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 10

Након дугог времена, несрећни Албанци бестидно су покушавали да од твога гроба 
сведочанство лажне вјере направе и гроб твој у турски да претворе, али је Господ хулитеље 
кажњавао и скрнављење светиње спречавао, па Му радосно пјевамо: Алилуја!  

Икос 10

“Не може се град сакрити кад на гори стоји” -  ријечи су Христа Бога, Који је вјерног
слугу Свога, славно прославио и свети спомен његов од непријатеља Истине Божје сачувао, 
мученичком крвљу његовом распето Косово позлатио и вјечном славом његовом све нас 
обасјао, па му пјевамо:

Радуј се, Василије Пећки, јер си безбројним чудима Бога прославио!
Радуј се, јер си у Вјечни Живот све позвао!
Радуј се, јер си свјетлошћу страдња твојих Пут свима просвијетлио!
Радуј се, јер си нове Мученике Косовске од Господа измолио!
Радуј се, ка Царству Божијем наше усхођење!
Радуј се, душа наших спасење!
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 11

Василије Свети Новомучениче, сјајни Косовски свјетилниче, ти, који си највећом 
врлином - Божанском љубављу обдарен био и смрћу за Христа љубав своју запечатио и 
крвљу мученичком небеску љубав у срца вјерних посијао, тебе молимо: моли Бога за нас да 
се и ми удостојимо, у Небеском Царству, заједно са тобом заувијек да пјевамо сверадосну 
пјесму: Алилуја!

Икос 11

Православне Вјере Свети Исповједниче, нови Косовски Јуначе, који си за Господа 
Христа, у времена најтежа, љуту битку био, за кћер своју душу положио и смрћу својом 
живот вјечни задобио, ти си народ Божији молитвама својим вјековима штитио и Христу 
Богу неуморно приводио све који су ти се смјерно молили и Богу вапили, појући ти:

Радуј се, народа Божјег вјеровање!
Радуј се, Цркве Свете радовање!
Радуј се, Јеванђеља Божјег испуњење!
Радуј се, Ангела небеских удивљење!



Радуј се, Васкрсења Христовог свједочење!
Радуј се, страдајућих Христа ради необориво утврђење!
Радуј се , Василије Новомучениче, Правослвне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 12

Радуј се, Царе Лазаре, непобједиви Косовски Мучениче, распетога Косова крјепки 
Поборниче, Славом својом непролазном Василија Пећког са Неба си обасјао, молитвом га 
твојом светом надахнуо, те се није Христа одрекао, већ је за Господа крв своју пролио и њоме
сјеме божанско посијао у срцима својих потомака – безбројних хришћана и нових Косовских 
Јунака који заједно са њим у рају, Превјечноме Богу бескрајне молитве пјевају: Алилуја!

Икос 12

Василије Свети, поносе јунака, наставниче добри светих мученика, ко` јутарња 
звијезда твој лик нам се јавља, поборниче храбри Светог Православља, што у Пећи старој у 
тешка времена, и из гроба зрачиш духом вјере живе, да и сад, ко` некад, сва страдална срца 
силом Васкрсења Христовог оживе, да ти пјевамо:

Радуј се, Светог Цара Лазара неустрашиви сљедбениче!
Радуј се, распетога Косова сјајни свјетилниче!
Радуј се, Косовске Јунаке на Небу си загрлио!
Радуј се, за спасење свих страдалних Господа си умолио!
Радуј се, мученичком крвљу својом сву васељену си обасјао!
Радуј се, Славом Васкрсења Христовог све си обрадовао!  
Радуј се, Василије Новомучениче, Православне Вјере Косовски свјетилниче!

Кондак 13

Свети Новомучениче Василије, молимо те: прими ово наше мало мољење и услиши 
све којима је потребно твоје молитвено заступање и свима вјернима буди Божанско спасење, 
ти, који непрекидно за људе Божије небеске битке војујеш и Цркву Свету бесконачно 
радујеш, за све људе Господу се молећи и Богу појући побједничку пјесму: Алилуја! 

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

Молитва Светом  Новомученику Василију Пећком

Василије Пећки Новомучениче, новопросијали Косовски свјетилниче, ти, који са 
Мученицима Косовским на Небу ликујеш, и са кћерком твојом, Христовом дјевом,  весело 
Богу појеш, тебе молимо: измоли у Господа Христа опроштај грјехова наших и избави нас од 
непријатеља, од клевета, болести, мржње и свих зала овога вијека, да бисмо и ми са тобом 
славили Пресвету Тројицу – Бога Љубави, увијек и довијека. Амин.  

Благословом Високопреосвећеног Митрополита Амфилохија (Радовића)
акатист саставила монахиња Олимпијада (Кадић) 2020. године
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