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Вођен искром огња бесмртнога
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Клицу небесног живота,
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Кондак 1

Огњем Божије љубави вођен, кроз живот си ходио, 
на земљи Небом блистао, у трену за Вјечност стасао, 
и Цркву Рајску украсио, пјевајући Творца свога славу! 
Зато ти сви радосно пјевамо: 

Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 
пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!

Икос 1

Као жива икона Пресветога Бога светописном ру-
ком дивно написана, и међ’ земне људе с’ Неба по-
ручена, са ког свето знамење – Славу Божју јављаш, 
пјевамо ти, Светитељу, радоснога срца, јер Господа 
свога Величанство Свето у бесмртним хоровима сада 
вјечно славиш:

Радуј се, искро Божанствене поезије!
Радуј се, свештени пламену Божије љубави!
Радуј се, пјесниче вјечног живота!
Радуј се, теби се радују анђелски хорови!
Радуј се, пресјајна лучо која Христом блисташ!
Радуј се, златозарно сунце које нам из Вјечности 

сијаш!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 2

Свештеним млијеком родитељске побожности од 
најмлађих дана одхрањен си био, освећеним издан-
ком светородне лозе Господ те учинио, узвишеним 
животом кроз свештену службу свето украсио да Га 
славно прославиш: Алилуја!

Икос 2 

Светитељу Петре, Чудотворче Цетињски, најдра-
жим те благом Господ даривао, достојног ти наслед-
ника јасно показао, да ти радост буде како за живота, 
тако и у Вјечности Божија дивота, да се, Свети оче, и 
ми радујемо, и са земље, грешни, смјело ти појемо:

Радуј се, у синовцу драгом Господ ти је достојног 
насљедника открио!
Радуј се, свети Божји дар с радошћу си 

прихватио!
Радуј се, јер си Вољи Божијој пут поравнио!
Радуј се, у светоме манастиру врата Вјечности си 

му отворио!
Радуј се, многоцјени бисер Господу си принио!
Радуј се, јер му и ми сада радосно појемо:
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 3

Има ли на Небу од тебе сад срећнијег што је Свети 
стриц твој Петар био ти први учитељ, углед и Свети 
покровитељ! У светињи Цетињског манастира његова 
молитва душу ти је облагородила да Небеску пјесму 
чујеш: Алилуја!

Икос 3

Сјеме свете Вјере и учење од монаха, пјесника и 
наставника плодове божанствене у теби је рађало, на 
Славу Божију узрастало, да ти пјевамо:

Радуј се, Петра Цетињског блажени послушниче!
Радуј се, наставника драгих Јосифа и Симе 

смјерни учениче!
Радуј се, словесности духа мудри поборниче!
Радуј се, кроз Божију службу душу си бесмртио!
Радуј се, Творитељну Поезију Творца свога си 

учио!
Радуј се, Господа да славиш пјесмом си заволио!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 4

Непреболну тугу рано си познао, кад је Светога 
Петра, благодјеја твога, ког оцем си звао, Господ 
себи позвао! Да се Богу молиш и Русије држиш, по-
следње му бјеху ријечи што ти их је Светац Божји у 
аманет оставио! Алилуја!

Икос 4

Тешко бреме управљања Црквом и народом нејак 
си понио, смјерно се Божјој Вољи покорио и смјело 
на уски пут Христов подвижнички крочио! Пјевамо 
ти зато:

Радуј се, пред узнемирене људе младог су те кô 
Владику извели да би тобом народ умирили, зато ти 
појемо:
Радуј се, ангелски лик премлад си примио!
Радуј се, по Светоме Петру име си добио!
Радуј се, Господу си живот његовим благословом 

посветио!
Радуј се, јер име ти бјеше чудесно знамење!
Радуј се, Православне Вјере камен-утврђење!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 5

Немогуће је грешним људима да појме дубине Бо-
жијег Промисла, јер је ретко кога као тебе узвисио и 
на висину епископског трона као двадесетогодишњег 
младенца поставио! Алилуја!

Икос 5

Светом смјерношћу украшен, млађан си познао да 
крст носити теби је суђено, но, љубављу к Богу и на-
роду Божијем испуњен, сав си живот свој на дар им 
принио:

Радуј се, јер те је на свето Преображење Господ 
епископом у Петрограду учинио и живот твој 
заувијек преобразио!
Радуј се, искру Вјечне Божије љубави кô највећи 

дар од Бога си примио!
Радуј се, за уздарје Творцу претешки Крст свој си 

понио!
Радуј се, јер да је страдање Крста добродетељ си 

спознао!
Радуј се, христоносни народ свој од Злога си 

бранио!
Радуј се, јер за Отечество своје си се жртвовао!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 
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пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!

Кондак 6

Светитељу Петре, Тајном обасјани, од најмлађих 
дана стрица свога Светог Петра завјештање си испу-
нио и тврдом вјером за Бога се везао, кô пустињак 
свети Њиме си дисао, међу људе боголик се уписао! 
Алилуја!

Икос 6

Јуначки си на земљи народну бригу водио, ал’ си 
кô отшелник међ’ људима живио, пустињак цетињски 
у животној вреви си био, Небом осијан земљом си 
ходио! Зато ти, Свети пустињаче, пјевамо:

Радуј се, јер ти је Свети Стриц твој Петар у сну 
јавио да га је Господ прославио!
Радуј се, јер тe јe силом Васкрсења Христовог 

озарио!
Радуј се, јер је Отечество у вјери утврдио!
Радуј се, душа ти је вољом Творца заблистала!
Радуј се, јер вас двојицу Господ никад није 

раставио!
Радуј се, душу ти је у чежњу за Небом претворио!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 7

Тешко се смртноме у полет пуштати, на лађици 
крила распетијех, но те правда руком Творца осве-
штана, које је име свуда свето, уздигла у Божанске 
висине, и дотакла дубине срца твог, Господу распје-
ваног, да са крста појеш: „Васкрсења не бива без 
смрти!“ Алилуја!

Икос 7

Удар нађе искру у камену, Божја искра из тебе за-
сија, да запојеш „пјесму од ужаса“ и откријеш вјечну 
Славу Божију, да опјеваш Величанство Творца, на-
дахнеш се Превјечном љубављу, па ти од свег срца 
радосно пјевамо:

Радуј се, с Давидове трпезе ману си окусио!
Радуј се, јер сву славу свијета лако си презрео!
Радуј се, кô праведни Јов душом си Свемогућег 

за свједока призивао, јер си дубине Сатанине 
прозрео!
Радуј се, адском злобом окружен си био, али си 

славно Господа прославио!
Радуј се, у пјесму си јуначку подвиг свој скрио!
Радуј се, у Небеску поезију живот си излио! 
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 8

Највећу поезију молитвом и постом си писао, које 
ти је Преблаги Господ Тихи Учитељ био, тајне свих 
свјетова лучом небеском ти откривао, и њоме за 
Вјечност те спремао! Алилуја! 

Икос 8

Храм свештени васељена ти је била, руком Творца 
саздана, да би у њој вјечно Господу свештенослужио, 
жртву свету свагда на дар приносио и пламеном ри-
јечју својом обасјао све који ти поју:

Радуј се, Боговидцем Господ те над милионима 
узвисио!
Радуј се, јер те је свјетлошћу богопознања 

просвијетлио!
Радуј се, тајне свих свјетова ти је открио!
Радуј се, јер те је поетом сличном Себи, 

божанственом поезијом зањатом, учинио!
Радуј се, јер си истине Божије у пјесму оденуо!
Радуј се, јер си светим дјелима мудрости Божије 

људе даривао!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 9

Ангели на Небу се удивише кад си међу ријеткима 
у виђењу сабор Свесветија духом посјетио, Свештену 
литургију са свима Светима служио и у вјечним хо-
ровима Господу појао Створитеља пјесму: Алилуја!

Икос 9

Радуј се, Тајновидче Ловћенски, житеље Неба си 
обрадовао, дух свој вјечношћу распламсао, у благо-
датну славословну молитву се претворио, њоме срца 
наша разгорио да ти пјевамо: 

Радуј се, са Извора Живота нектар си пио!
Радуј се, Божанственим тајнама душу си ситио!
Радуј се, у искушењима си се калио! 
Радуј се, благодатни огањ у себи си носио! 
Радуј се, ка Небу си нам поглед управио! 
Радуј се, Христу Спаситељу све си призвао!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 10 

Чудесан владика и владар си био, чудесно си Бога 
прославио, Црној Гори „Горски вијенац“ од злата си 
сплео и такву је Богу посветио, да Му славно поје: 
Алилуја!

Икос 10

Свједочанство свето, живо Слово Духа, ризница 
добара, апостолско дјело, ријеч је твоја распјевана кô 
жезал пастирски створена да ударом својим из Вјеч-
ности одјекне у нашим душама, да ти појемо:

Радуј се, књиго Божанске мудрости која се 
љубављу чита!
Радуј се, молитву си у пјесму претварао!
Радуј се, ангелски поју који се вјером слуша!
Радуј се, адску си змију пјесмом побједио!
Радуј се, сасуде за част Богом изабрани!
Радуј се, најузвишенији пут си нам показао!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 11

Као ти јуначки нико није умирао! Адски злодух 
смрти пред тобом је ишчезао, сенке привиђења по-
кајним духом у прах си претворио, примивши пред 
упокојење Свето причешће, миран као јагње Господу 
свом Христу на свадбу си кренуо! Алилуја!

Икос 11

Кад си овим светом премлад преминуо и тиме 
вјерни народ тешко расплакао, мајка твоја богозарна 
је узвикнула да ти ниси умро већ да си јој жив! и пра-
вом нас вјером, васкрсењском, преображеним ликом 
твојим озареном, укријепила, да ти појемо:

Радуј се, јер си и у смрти Бога прослављао!
Радуј се, јер се од Господа ниси растављао!
Радуј се, јер си знао да без Крста Васкрсења 

нема!
Радуј се, праву вјеру у Бога Живога си нам 

показао!
Радуј се, и наше си душе вјером васкрсао!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 12

Из гроба твог Светога Стрица, гдје су те најприје 
сахранили, тијело су твоје по завјештању на Ловћен 
пренијели, руку нетљену цјеливали и Богу свето за-
благодарили, јер те Свецем прослави! Алилуја!

Икос 12

Кад су ти гробницу на Ловћену отворили, додиром 
твојих моштију Вјечност су оћутали, страхом се Бо-
жијим испунили и радосно ускликнули:

Радуј се, громови су у капелу и гробницу твоју 
свету ударали да би те посмртно мучеништвом 
украсили!
Радуј се, бесомучници су ти неједном гробницу 

рушили и свету цркву твога стрица, тобом 
подигнуту, скрнавили!
Радуј се, посмртним страдањем вијенац 

мученички су ти сплели!
Радуј се, Великомучениче Ловћенски, и до дана 

данашњег клеветани!
Радуј се, ти што у вјечним хоровима Пресвету 

Тројицу вјечно славиш!
Радуј се, Светитељу Петре, Ловћенски Тајновидче, 

пред Пријестолом Свевишњега наш огњени 
заступниче!
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Кондак 13

Свети наш заступниче, Тајновидче Петре Ловћен-
ски, молимо те, мудрошћу твојом светом од земаљ-
ских сновиђења нас избави, ка Богу Слову, које је све 
из ничега створило,  многогрешне приведи, тамне 
мреже привиђења лукавога покидај, ране наше пре-
дубоке чудом извидај, искром своје луче небеске све 
нас обасјај, у вјечности појући бесконачну пјесму 
Спаситељу нашем: Алилуја! 

(Овај се кондак чита 3 пута па онда опет: Икос 1, Кондак 1)
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Молитва Светом Петру Ловћенском:

Свети Петре ІІ Цетињски Пустињаче и Ловћенски 
Тајновидче, Божији одабраниче, моли Бога за нас. 
Моли се Светитељу, да васкрсне гроб твој и храм 
Светог Петра твога стрица на Ловћену и у срцима на-
шим; да васкрсне народ твој „расијан по најму у ту-
ђина, који служи туку и манџуку, док му се на огњи-
шту ватра гаси, поново без куће изгорјеле на Косову“. 
Обнови надања наша закопана у једну гробницу, на 
Косову грдном судилишту! Уклони муње и громове 
лажне вјере и лажног живљења изнад Црне Горе и 
рода твога кукавнога. Озари све нас и сав род људски 
твојим дивним виђењем Сунца Правде, које је земљу 
огријало, Јединородним Сином Божијим, достојним 
Оца превјечнога, који се обукао у человјечество, на-
оружан оружјем правде и стрјелама светог просвје-
штења, који потире злобу и тирјанство, добродјетељ у 
Храм освештава! Научи нас, Великомучениче Ловћен-
ски, српски пјевче небом осијани, да заједно са тобом 
и свима Светима и свим хоровима небеским, вјечно 
појемо Hимну крсноваскрсну христу Богу нашем:
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„О преблаги, тихи Учитељу,
Слатка ли је света бистра вода
С источника Твога бесмртнога!
Од Твога су свјетлога погледа
Уплашене мраке ишчезнуле,
Од Твога су Хода свештенога
Богохулни срушени олтари;
Воскресењем смрт си поразио,
Небо Твојом хвалом одјекује,
Земља слави свога Спаситеља!“
Богу нашем, у Оцу, Сину и Духу Светом 

прослављеном, слава у вјекове вјекова. Амин.

Молитву, тропар и кондак Св. Петру II Ловћенском Тајновидцу 
написао је Митрополит црногорско-приморски г. Амфилохије

Акатист у Славу Божију написа благословом Његовог 
Високопреосвештенства Митрополита Амфилохија,

искушеница Слађана Кадић, у вријеме Часног поста, фебруара 2014.
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Kондак
глас 6.

Великомучеништвом живота својега
и гроба твога Ловћенскога
Петре Цетињски Боговидче,

Свештенослужитељу Олтара свесветија,
Ваистину посвједочио јеси

Да васкрсења не бива без смрти.
Зато заједно са тобом огњеним поетом

појемо химну божаствену
Богу Слову Предвјечнога Оца
у человјечество обученом,

из гроба вјечном свјетлошћу засијалом:
О Преблаги, Тихи Учитељу
Слатка ли је света бистра вода
С Источника Твога бесмртнога!
Од Твога су св›јетлога погледа
Уплашене мраке ишчезнуле,
Од Твога су хода свештенога
Богохулни срушени олтари
Васкрсењем смрт си поразио
Небо Твојом хвалом одјекује
Земља слави свога Спаситеља.
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