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Бо го у год ни жи вот и под ви ге пре по доб ног и бо го но-
сног оца на шег Пе тра Ко ри шког опи са хи лан дар-

ски мо нах Те о до си је ко ји је на по зив ко ри шког мо на ха 
Гри го ри ја (прет ход но са бра та и ико но ма Хи лан да ра) до-
ла зио у При зрен и око ли ну и од ве ро до стој них све до ка 
и мо на ха оче ви да ца до знао за ње гов све ти жи вот и бо-
го у год не под ви ге и чу де са. Му дри Те о до си је је по том на-
пи сао и слу жбу пре по доб ном.1 

Нео спор но је утвр ђе но да је Те о до си је пи сац Ми лу-
ти но ве епо хе (1282 – 1321), и да ње го ва књи жев на ак-
тив ност па да у сам крај ХIII и пр ве де це ни је ХIV ве ка, а 
жи ти је и слу жбу пре по доб ном Пе тру Ко ри шком пи сао 
је нај ве ро ват ни је око 1310. го ди не. Пи сао је хим но граф-
ске са ста ве – у пр вом ре ду то су још две слу жбе – Св. 
Са ви и Св. Си ме о ну; осим то га са ста вио је још и За јед-
нич ки ка нон Хри сту, Св. Си ме о ну и Св. Са ви, За јед нич-
ки ка нон Св. Си ме о ну и Св. Са ви (че твр то га гла са) и За-
јед нич ке ка но не Св. Са ви и Св. Си ме о ну (на осам гла со-
ва). На пи сао је Жи ти је Св. Са ве, и По хва лу Са ви и Си-
ме о ну.

1 Ср бљак т.1, изд. СКЗ, Бе о град 1970.
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Оригинални текст (на црквенословенском) Жити-
ја преподобног Петра Коришког објављен је први пут 
1871. године у издању Стојана Новаковића2. То је био 
текст по рукопису из ХVI века а који се данас чува у ар-
хиви Српске академије наука и уметности, као „Поме-
ник Коришки“, и који садржи још и Службу преподоб-
ног и спискове владара и црквених лица који су се поми-
њали на Светој Литургији. Новаковић је 1884. године об-
јавио и почетак Житија којег у Београдском рукопису 
нема и то по препису Христофора Рачанина из 1668. го-
дине, насталог у манастиру Јовању (Кабларском), а који 
се данас чува у Богишићевом архиву у Цавтату. Превод 
на савремени српски језик објавио је А. Веселиновић3 и 
Д. Богдановић4. Ови преводи су били доступни само ма-
лом броју људи, тако да су богоугодни подвизи и жити-
је овог великог светила српске земље највећем броју вер-
ника били непознати. Користећи поменуте преводе ар-
химандрит др Јустин Поповић је саставио кратко „Жи-
тије преподобног оца нашег Петра Коришког испосника 
и отшелника“5 које је унето у „Житија светих за јуни“ – 
5. јун (Београд, 1975). Тако се у обиљу духовне хране, ко-
ју овај велики молитвеник и теолог нашег времена пред-
ложи на духовну трпезу христољубивих душа, нађе и 
комадић слађи од меда – житије овог угодника Божијег, 
на радост многих верних. По први пут је широј читалач-
кој јавности било понуђено житије преподобног Петра 

2 Гласник Српског ученог друштва, 1871, 29.
3 Братство, Сарајево, 1938, 16.
4 Летопис Матице српске, јули 1970.
5 У том житију, поред осталог, изостављен је један добар део Тео-

досијевог житија који описује борбу преподобног са демонима (што је 
и централни моменат Теодосијевог житија), а који смо ми уврстили у 
ову књигу.
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Коришког чији подвиг, као што ћемо касније видети, ни-
је ништа мањи од подвига пустиножитеља из првих ве-
кова хришћанства: Антонија Великог, Макарија Египат-
ског, Павла Тивејског и других. Укратко и богонадахну-
то описан духовни лик и подвиг преподобног Петра Ко-
ришког, у окружењу многих других светоотачких лико-
ва, одговарао је обиму и циљу поменутог издања „Жити-
ја светих“ и у срцима многих верних запалио огањ љуба-
ви и молитвеног поштовања преподобног. Тај пламен је 
нарочито јак у срцима нас који монахујемо у светој цр-
норечкој обитељи, поред његових светих моштију, које 
као непресушни извор точе исцељења од времена блаже-
ног уснућа преподобног до данас. Проходећи своје мо-
нашке подвиге у тихој и од многометежног света удаље-
ној црноречкој пустињи, под окриљем светог Петра, и 
сами смо сведоци многих чудеса од светих моштију ње-
гових. Свакако највеће чудо, које се молитвама светог 
Петра и данас одвија, јесте „чудо васкрсења монаштва“, 
најпре у црноречкој обитељи а затим и у целој Рашко – 
призренској епархији. Мала, неугледна, заборављена и 
монаштвом замрла Црна Река, некада позната само ма-
лом броју људи у најближој околини, милошћу Божјом 
и молитвама овог великог угодника Божијег, у задње 
време постаде духовно жариште и расадник монаштва 
за целу Рашко – призренску епархију6 па и шире. Буја-
ње литургијског живота у црноречком манастиру и по-

6 Као потврда тога нека послужи чињеница да је од 1978. године 
кроз црноречку обитељ прошло преко 100 људи. Од те године до данас 
Црна Река је цркви дала 3 епископа, преко 40 свештенослужитеља, де-
сетак настојатеља манастира, неколико десетина монаха. Неки од њих 
свој подвиг наставише од Свете Земље, преко Свете Горе Атоса, до да-
леке Америке, Африке и Аустралије, као и у многим епархијама у зе-
мљи Србији.
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вратак српског народа својој вери после 50 година бого-
борног комунизма, доводи у нашу свету обитељ све ве-
ћи и већи број поклоника који и сами осећају благодат-
но дејство и помоћ светог Петра у духовним и телесним 
невољама. Желећи да огањ љубави и молитвеног пошто-
вања верних према светом Петру разбуктамо, приреди-
смо и предложисмо Богољубцима ово духовно штиво 
које у себи, по први пут, поред опширнијег описа жити-
ја и богоугодних подвига преподобног оца нашег Петра 
Коришког, садржи и повест о његовим светим моштима 
и чудесима која се од њих дешавају, повест о манастиру 
светог Петра Коришког у Кориши (где су мошти најпре 
почивале) и манастиру Црна Река (где се мошти тренут-
но налазе) и службу преподобном, попуњавајући на тај 
начин празнину која је постојала на духовној трпези на-
шег народа. При овоме нисмо желели да похвалимо или 
узвеличамо преподобног, јер муцава људска похвала и 
величање није потребно ономе који је слављен и хваљен 
од Ангела на небу, него смо имали у виду духовну на-
сладу и корист оних који са вером и љубављу читају, 
стичући на тај начин ревност и усрђе у испуњавању за-
повести Господњих. При писању житија користили смо 
Мирковићев превод Теодосијевог житија7, кратко жити-
је архимандрита др Јустина Поповића8, мноштво науч-
них радова о светом Петру Коришком, манастиру све-
тог Петра Коришког у Кориши, манастиру Црна Река 
као и историјске податке везане за историју нашег наро-

7 Просвета, Српска књижевна задруга, Београд, 1988, стр. 265 – 
288).

8 Арх. др Јустин Поповић, Житија светих за јуни, Београд 1996, 
стр. 105 – 111. 

9 Видети списак коришћене литературе на крају књиге.
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да и цркве на просторима Косова и Метохије9. Тако са-
купљено зрневље са многих њива самљесмо воденицом 
нашег слабашног разума, помешасмо са квасцем добре 
воље и са водом усрдног труда, а затим, потпомогнути 
молитвама светог Петра, све то испекосмо у огњу послу-
шања и љубави према Богу. Тако припремљен духовни 
хлеб, са благословом владике Артемија, с љубављу пред-
ложисмо на духовну трпезу Христољубаца. Ако неко, је-
дући га, обрете духовну корист и ревност у служењу Бо-
гу нека помене у својим молитвама црноречку братију, 
чија имена нека би свезнајући Господ записао у књигу 
вечнога живота. Амин. 

Братство манастира Црна Река
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Преподобни Петар Коришки 
(савремена икона, рад Милоша Рашког)



Све та срп ска зе мља је у ли цу сво јих мо на ха Бо гу при-
но си ла ми о ми ри сне жр тве од вре ме на ка да је у њој 

за са ђе но хри шћан ство до да нас. Ме ђу њи ма нај ми о ми-
ри сни је жр тве бе ху ње ни пе штер ни ци (ана хо ре те1, пу-
сти но жи те љи, от шел ни ци, иси ха сте).

То су би ли не бе ски љу ди и зе маљ ски ан ђе ли, ду хов-
ни вр лет ни ци ко ји су се нај те шњим и нај стр ми јим ста за-
ма ус пи ња ли ка ви шњем Је ру са ли му.

То су би ли ис по сни ци ко ји су ма че ви ма по ста и мо-
ли тве са се кли тро ја ког не при ја те ља: те ло, свет и ђа во ла. 
Иако те лом на зе мљи, њи хо во жи вље ње би на не бе си ма 
(Уп. Флб. 3, 20), њи хов жи вот са кри вен с Хри стом у Бо-
гу (Уп. Кол. 3, 20).

Од вре ме на ца ра Кон стан ти на па до све то га Са ве пе-
ште ре на зе мљи срп ској мо ли тве ном то пли ном за гре ва-
ху: Све та Пет ка, Све ти На ум Охрид ски, Про хор Пчињ-
ски, Јо ван Рил ски, Га ври ло Ле снов ски, Јо а ким Осо гов-

1 Ана хо рет (од гла го ла „ана хо ре ин“, што зна чи уда љи ти се, оти ћи, 
по ву ћи се) је мо нах ко ји се уда љио од оста лог све та; мо нах „ко ји је пре-
шао из ки но ви је у ла вру, или се по ву као из ла вре у пу сти њу, или из на-
ста ње не пу сти ње у не на ста ње ну; у ла вра ма где се жи ве ло у ке ли ја ма 
при пад ник ла вре је мо гао да на пу сти сво ју ке ли ју и да се по ву че, као 
ана хо ре та, у пе ћи ну. Пе ћи на се та да зва ла – то ана хо ре ти кон“.
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ски, Роман Моравски и многи други само Богу позна-
ти. А када се апостолским делима и подвизима богоно-
сног оца нашег Саве учврсти благочешће међу Србима, 
тада у армији богољубивих српских душа, које презре-
ше свет и сва богатства његова, засија чета нових срп-
ских пештерника. Међу њима особито се прослави пре-
подобни и богоносни отац наш Петар Коришки исцели-
тељ и чудотворац, чијим се подвигом освети цео при-
зренски крај.

Живот овог великог светила српске земље је сав из-
растао из Бога и сав урастао у Богу. Струјао је у дуби-
нама срца, скривен не само од туђег погледа него и од 
њега самог са свом својом божанском тајанственошћу. 
Зато се он не да сместити у калуп људског разума ско-
ваног од муцавих речи и појмова. Највећи део надчове-
чанског подвига његовог остаће познат само Богу и зи-
довима пећине у којој се подвизавао, а један мањи део, 
како и у уводу рекосмо, описа хиландарски монах Тео-
досије на молбу коришког монаха Григорија. Прихвата-
јући молбу мудри Теодосије овако пише Григорију: „Бла-
гослови оче! Добро и за добро умиљење, себи и слушате-
љима корисно поучење, Петра преподобнога споменом, 
житије његово да за све саставим наговарао си ме, оче 
и брате Григорије. Као што зна твоје преподобије, мно-
го се устезах започети ово, не из лености него више због 
оскудне своје памети. Јер се преподобни, макар и у по-
следње нараштаје али не горе од изванредних древних 
отаца подвизавао, и као бестелесан пошћењем, молитва-
ма и сузама, да тако кажем, анђелски у Коришкој пусти-
њи достојно Бога поживевши, јавио се. И како бих ја гру-
би и недостојни, који у гресима препогано и скврно, и 
нечисто своје живљење истроших, и који отуд стекох ср-
це помрачено и ум страстан, и лиших се мудрих мисли, 
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могао да уприличим реч или украсим похвалу? Али да 
не мислиш да не маримо за твоју љубав, и да се не прог-
невиш, расудисмо да је боље усрдно испунити твоју мол-
бу колико се ништим умом постићи може, те молимо 
Бога, премудрости водитеља и благоумља податеља, да 
нам подари капљу благодатнога знања у Духу Светом, 
како би смо према твом очекивању достојну реч упри-
личити могли“. Наводећи даље корист оних који читају 
о подвизима светих и о награди коју због тога примају 
њихови списатељи, Теодосије побожно приступа опису 
као мрвице малог дела богоугодних подвига преподоб-
ног. Иако мрвице, у стању су да духовно укрепе и под-
стакну на богоугодно живљење сваког ко им са вером и 
љубављу приступа.

Преподобни и богоносни отац наш Петар Коришки 
се родио између 1211. и 1215. године од благочестивих, 
побожних и богатих родитеља. Село у коме се родио на-
лазило се у предивном крају Диоклитије Хвостанске2, 
пуном вијугавих потока као сафир, цветних поља, бре-
гова и долина, засађених винограда, дубрава у којима се 
разлеже пој славуја и прекрасних птица, а звало се Уње-
мир3. У том побожном селу некада је било више од пет 
манастира и неколико цркава4. Међу њима и мали ма-

2 Хвосно је у средњем веку било име за северни део Метохије, око 
Пећи и Дечана, са истоименим манастиром у којем је било седиште 
Хвостанске епископије, коју је установио још свети Сава 1219. године. 
Метохија је иначе била црквени посед Немањићких задужбина. 

3 Данас је то чисто албанско село са називом Добра Вода. Послед-
ња српска кућа се иселила 1968. године. Налази се 10 km источно од 
Клине. Село се до I светског рата звало Уњемир, када је преименовано 
у Добра Вода што је дослован превод албанске речи Ујмир (Задужбине 
Косова, стр. 432).

4 Милан Н. Бојчевић, Свети Петар Коришки и његов манастир, 
Скопље, 1940, стр. 14. 
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настир Петровица5 кога је подигао краљ Урош, да буде 
дом молитве и извор живе воде православља околном 
народу. По рођењу родитељи просветише свог јединца 
светим крштењем а нешто касније дадоше га да се учи 
светим књигама. Његови родитељи имађаху још и мла-
ђу кћер коју такође по рођењу крстише. Обоје беху вас-
питани у побожности и беху послушни својим родите-
љима.

Време земног живота преподобног беше уједно и 
почетак златног доба српског националног бића. Мило-
шћу Божијом и трудом светога Саве, српски народ је у 
самосталној држави добио своју самосталну аутокефал-
ну Цркву6. Седиште нове српске архиепископије би сме-
штено у новосазидану, свету седмоврату Жичу у којој 
је новохиротонисани архиепископ Сава, благословом 
Божијим а руком својом крунисао брата Стефана, сред-
њег сина великог жупана Немање за „Првовенчаног кра-
ља“ Србије 1221. године. Апостолски труд ових христо-
носаца уроди богатим плодом те српска земља засија по-
божношћу. Широм српске земље заблисташе многе цр-
кве и манастири7 а живот у целој земљи беше као цр-
ква Божија. Њену особиту красоту у пределима Диокли-
тије Хвостанске чињаху монаси придошли у ову област 
средњевековне Србије из Византије још у Х веку.8 Њи-
хов утицај на духовни и просветни живот Срба у тим 

5 У том манастиру је преподобни отац наш Петар Коришки при-
мио монашки постриг. 

6 Било је то 1219. године у Никеји.
7 У средњем веку у Старој и Јужној Србији било је преко 280 мана-

стира (са црквама 1300 и више). Само у Призрену било је 365 цркава и 
манастира (Архимандрит Јован Радосављевић, Монашки начин живо-
та, Београд, 2002, стр. 64).

8 Средњовековна Србија је била веза између Азије и Европе, Ис-
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крајевима био је изузетно велики. Настањивали су се у 
најнеприступачнијим пределима, увученим и заклоње-
ним, а њихови врлински и подвижнички животи беху 
као стреле божанске љубави које су рањавале многа срп-
ска срца. Једна од тих стрела, дубоко се зарила у срце 
овог дивног угодника Божијег још у раној младости и 
животно га ранила као што ћемо касније видети.

У тој великој школи побожности, каква беше цела 
српска земља, преподобни беше као неко дрво засађено 
крај потока, које расте и цвета и род сладак доноси у сво-
је време (Уп. Пс. 1, 3). Плодове врлина преподобни рађа-
ше још у младости јер од детињства беше кротак и сме-
ран, безлобне душе и незлобива ума. Све ово говораше 
о благодати Божијој која беше и која имаше бити на ње-
му. 

Рањен божанском љубављу он избегаваше деч-
је игре и све некорисне дружбе и забаве а уместо њих 
марљиво читаше свете књиге, непрестано пазећи на ре-
чи Божије и њиховим поукама као водом напајаше ду-
шу своју. Њему премила беше она псаламска реч к Бо-
гу: „Како су слатке језику моме речи Твоје, слађе од ме-
да устима мојим“ (Пс. 118, 103). Уз то усрдно се труђа-
ше у посту, молитви и похађању храма Божијег, а не тра-
жаше од родитеља ни јела ни одела него му они сами 
на силу ово даваху. Видећи његову повученост и необи-

тока и Запада. Стога је доживела да буде поприште свих завојевачких 
народа и да најзад робује пет векова. Она је постала и уточиште мона-
ха, које су владари афричких (Египат) и азијских земаља немилосрдно 
прогањали. Уз то, положај Византије био је угрожен од источних осва-
јача, па је била принуђена да и монахе позива у своју одбрану, јер није 
имала довољно војске, која би се за њу борила. Стога су они главним 
друмом и дошли у наше земље (Милан Н. Бојчевић, Свети Петар Ко-
ришки и његов манастир, Скопље, 1940, стр. 15). 
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чан живот за једно дете, родитељи његови се не мало 
жалошћаху и говораху му: „Бруко породице, зашто не 
излазиш са друштвом, него свагда ћутиш и удубљујеш 
се у себе као да си у жалости за неким?“ А он, будући 
кротак, при томе ништа није одговарао него би се само 
осмехнуо и одлазио настављајући свој ранији начин жи-
вота са још више ревности, тако да је чешће пребивао у 
цркви него у кући. 

Трудећи се тако у Господу срце се његово разгорева-
ше све већом и већом љубављу к Богу и он неизмерно 

Христос Пантократор  
(фреска из манастира Црна Река, Зограф Лонгин, крај XVI века)
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жуђаше за безметежним монашким животом. При то-
ме у мислима му стално бејаху речи Господње: „Који љу-
би оца или матер већма него мене, није мене достојан“ 
(Мт. 10, 37), као и пример светога Саве, који у том пери-
оду Петровог живота беше у позним годинама9 и чија 
слава допираше и до Хвостанских крајева. Водећи се та-
квим мислима, он у срцу своме донесе одлуку да се при-
бије уз неког опитног монаха и тако у посту и молитви 
далеко од многометежног и сујетног света проведе вре-
ме земаљског странствовања. У то време родитељ његов 
оде из овог живота и он беше готов да се удаљи из дома, 
али мајка, осетивши својим материнским срцем намеру 
свога јединца, обисну му се о врат и плачући говораше: 
„Не остављај чедо мајку своју, смилуј се на удовиштво 
моје, сажали се на сиротство сестре своје још девојчи-
це. Ти знаш да поред Бога још само тебе и њу за утеху ду-
ши својој имам. Не остављај ме, молим те, да од туге и 
плача не умрем, па ћеш ти одговарати пред Богом што 
си ме убио. Не присиљавам те да месо једеш или да се 
ожениш. Остани и живи како хоћеш, само ме не оста-
вљај!“ А он, смиловавши се на раздирано срце материн-
ско, многим њеним сузама би задржан да не оде. По оче-
вој смрти он преузе бригу о кући, и у свему беше послу-
шан матери својој, али своје подвиге поста и молитве 
не умањи него их напротив удвостручи због чега су га 
са подсмехом звали „сухоједац“. Он кротко ораше своју 
њиву на једном слепом волу, који по смрти преподобно-
га на чудесан начин препознаде палицу свога господа-
ра. На тога се вола, вели народно предање, за време од 
десет година, колико је са њим радио, није никада наљу-
тио или подвикнуо, а камо ли опсовао. Још се у народу 

9 Свети Сава се упокојио у Господу 1235. године.
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Уњемир, црква Светог Апостола Петра – Петровица (XIV век)

10 М.Н. Бојчевић, наведено дело, стр. 24.

у живој речи кроз векове сачувало да је преподобни био 
толико кротак, „безлобив“ и „благонаравен“, да су и го-
лубови падали на њега и чупали длаке са његовог тела, 
а он им се никада није бранио, сматрајући да би се тиме 
огрешио.10 Уз тело своје он ношаше грубу власеницу, и 
то нико не знађаше осим мајке. Због тога мајка његова 
још више плакаше, гледајући цвет његове младости ка-
ко се у посту суши. Бојећи се да их не остави и оде у пу-
стињу, своју тугу скриваше у срцу своме ништа му не го-
ворећи. Но ускоро се и мајка његова пресели ка Господу 
и он као птица, којој се врата кавеза отворише, похита 
да испуни своју давнашњу богоугодну жељу. 
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Разделивши имање сиромасима, блажени Петар пи-
таше своју младу сестру хоће ли да се уда, јер је не мога-
ше оставити тако младу и незбринуту. Но сестра њего-
ва такође љубљаше девственост и чистоту и пошто јој 
ова реч тешко паде одговори му: „Ако ти сам избегаваш 
брак, зашто друге на њега присиљаваш? Нити ћу се уда-
вати, нити ћу те напустити. Бога кога љубиш љубим и 
ја, и куда идеш ти идем и ја, и како у посту живиш ти, 
живећу и ја с тобом, само ме не остављај“. Овакве речи 
сестре његове као оштар мач прободоше душу његову 
и он је стаде молити и убеђивати да се уда. Али пошто 
не успе у томе он смирено рече: „Воља Господња нека бу-
де“.

Недалеко од села преподобног, као што раније реко-
смо, налазио се манастир Петровица11 у коме је живео је-
дан старац монах. К њему се преподобни са својом мла-
дом сестром упути. Старац их са љубављу прими под 
своје окриље, научи их правилима монашког поста и мо-
литве, радујући се духом њиховом одречењу од света и 
љубави према монаштву. Код овога старца преподобни 
се поче учити почецима подвижничког живота и од ње-
га ускоро прими монашки постриг. Пребивалишта њи-
хова беху две мале колибе, недалеко једна од друге, које 

11 Петровица је данас у рушевинама. Црква је темељно била обно-
вљена у ХIV веку и посвећена је светом Апостолу Петру. После тога у 
непознато време је опустела, па је поново обнављана и у ХVI веку. Ви-
ди се стара једнобродна базилика од које се сачувала апсида, јужна и 
југозападна фасада. Народно предање вели да је цркву 1231. године по-
дигао краљ Урош, најмлађи син Стефана Првовенчаног, још док је био 
младић, из захвалности Богу што се у лову на том месту срећно спасао 
од дивљег вепра. Била је метох манастира Хиландара. Налази се висо-
ко на једном брду, поред чијег подножја пролази тиха река која је би-
ла граница између Србије и Црне Горе (Милан Н. Бојчевић, исто, стр. 
14, 16, 17).
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преподобни сагради близу цркве. Подвизавао се препо-
добни врло тврдо и истрајно у посту и молитви, и у те-
шкој борби с демонским искушењима показао се побе-
доносним, као што ће се даље показати. Сродници и по-
знаници њихови чувши за њихов богоугодни живот ве-
ома се дивљаху и хвалећи Бога доношаху им што им бе-
ше потребно за живот. Честе посете њихове тешко падо-
ше преподобном и он жудећи за Господом, који се чове-
ку открива у безметежности, предложи сестри да се уда-
ље на неко мирније место што сестра одмах и прихвати. 
Распаљиван огњем Божанске љубави, преподобни са се-
стром напусти родни крај и тако дођоше до места које 
се звало Алтин и тамо, опет близу цркве светога и врхов-
ног Апостола Петра12 у подвигу поста и молитве живља-
ху. Но као што се не може сакрити град који на гори сто-
ји, тако се ни овде њихова врлина не сакри од честих и 
многих посетилаца.

На челу српске архиепископије у то време беше уче-
ник Светога Саве – Свети Арсеније Сремац13, човек обо-
гаћен сваком врлином. Ево како он као духовни пастир 
поучаваше монахе свога времена, међу којима преподоб-
ни отац наш Петар сијаше као сунце међу звездама: „Во-

12 Овај манастир је био надалеко чувен са своје старине и мона-
шког живота. Он се скоро у свим старијим немањићким повељама по-
миње као велики и лепи манастир у старом Алтину. Данас је спорно пи-
тање где се тај манастир налазио, као и то коју је област наше земље и 
Албаније заузимао Алтин. У топографском одређивању Алтина посто-
је више теорија. У основи се све оне слажу да под Алтином треба разу-
мети сву ону планинску област, која се простире од Белаја више Деча-
на на југ, дуж пута Дечани – Призрен, где су села Рогоште, Краснић, Ју-
ник, Поношевци (Рад Југосл. академије ХХХVII, 9). 

13 Свети Арсеније Сремац је био архиепископ српски у периоду 
1233–1263. године, упокојио се у Господу 1266. године. Он је средином 
ХIII века седиште Српске архиепископије пренео у хвостанску област, 
тј. у Пећ.
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зљубљени, молим вас, проводите у овом веку тешко и 
скрбно, лишавајући се свакога телеснога покоја, као не-
пријатеља који завиди нашем телу, имајући у себи пост 
свесрдачне љубави, напредујући ноћу непрестаним мо-
литвама, да би примили награду за своје трудове и да се 
удостојите да уђете у радост Господа свога (Уп. Мт. 25, 
21; Мт. 25, 23) и да будете посредници небеских добара. 
Јер Владика наш добри Господ веома жели наше покаја-
ње, и хоће да будемо синови светлости и да Му свагда 
служимо преподобијем и правдом. Од сада почнимо да 
се бојимо имена Господњега и да у свему чинимо Њего-
ву вољу, да би се са њиме зацарили на векове14“. 

Преподобни пак, имајући као пример равноангел-
но житије свог архиепископа и душу своју загревајући 
читањем житија светих и богоносних древних отаца, 
све више пламташе жељом да се повуче дубоку у пусти-
њу, да би се тамо у савршеном безмолвију и ненаруши-
вој тишини могао бавити умном молитвом и разговара-
ти једино са возљубљеним спаситељем и Богом, али му 
у томе сестра би сметња. Окован ланцима овог искуше-
ња и тугом као мачем пробадан, донесе одлуку да Бога 
ради тајно напусти сестру. Но кад он то покуша сестра 
га примети и брзо га сустиже. Путујући заједно дођоше 
до високе горе изнад града Призрена, поврх села које се 
зваше Кориша15. На тој гори застадоше да се одморе од 

14 Преузето из књиге „Данило Други – Животи краљева и архиепи-
скопа српских, Службе“, Просвета, Српска књижевна задруга, Београд 
1988. 

15 До 1999. године, када су шиптарски зликовци протерали све Ср-
бе, било је српско – албанско село. Налази се у Призренском подгору 6 
– 7 km североисточно од Призрена. Помиње се под истим именом у Ар-
ханђеловској повељи 1348. године и повељама краља Стефана Душана 
из 1343. године (дата старцу Григорију о његовој цркви Св. Петра у Ко-
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напорног пута. Од силног умора сестра одмах заспа твр-
дим сном. Тад се преподобни реши да оствари своју на-
меру: да Бога ради и већих подвига остави и сестру и 
удаљи се у неку скривену распуклу стену, но претход-
но у топлој сузној молитви обрати се Господу говорећи: 
„Господе, ти све знаш, Ти знаш жудњу срца мога за То-
бом, и да из љубави према Теби сада и ову сестру моју 
саму у пустињи остављам, јер хоћу да несметано послу-
жим Теби, Богу мојему. Упути ме по доброти Твојој та-
мо где бих поставио почетак покајању. Погледај Госпо-
де на моју добру вољу и подари ми трпљење и до смрти 
живот у овој пустињи. Молим се и за ову слушкињу Тво-
ју, сестру моју: Анђелима Твојим светлим одведи је та-
мо где ће у покајању и вршењу Твоје Свете воље живот 
свој завршити. Не заборави, Владико, труд њен у моли-
тви и посту сједињеним са девственом чистотом Тебе 
ради. Заштити је покривачем силе Своје од свих видљи-
вих и невидљивих замки ђавољих, да се и ја слуга Твој, 
обрадујем због спасења њеног“. 

Помоливши се тако Господу он затим осени главу 
сестре крсним знамењем и проливајући реку суза уда-
љи се од ње и сакри. Пробудивши се и не угледавши бра-
та поред себе, она га поче тражити и дозивати, и како 
га ни после дугог тражења не нађе, схвати да је одбегао 

риши), и 1355. године (о границама поседа цркве Св. Петра у Кориши). 
Обе се чувају у манастиру Хиландару. У селу се налазе: остаци цркве 
Св. Петра коју је подигао старац Григорије, остаци цркве Св. Николе, 
остаци цркве Св. Ђорђа (ХIV век), црква Покрова Пресвете Богороди-
це, остаци утврђеног манастира Мужљака (опустео у ХVII веку), мана-
стир Св. ап. Марка (ХV век), који је 1999. године сравњен са земљом од 
стране шиптарских зликоваца и испосница Св. Марко Коришког (по 
предању, пустиножитеља и ујака Св. Петра Коришког). 
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од ње као што је раније покушао и горко плакаше: „Те-
шко мени, где пропадох! Тешко мени без брата и путо-
вође спасења мога! Тешко мени, слатка моја светлости, 
како те се лиших? Где си се свио? Где си сад кад си мене 
оставио? Мати ме је теби оставила, а ти си ме немило-
стиво у пустињи саму оставио. Тешко мени, што за сан 
поднесох и шта добих; и зашто, када смртним сном бе-
јах обузета, у њему и крај живота не примих, те не бих 
у ову смртну беду запала! Тешко мени, кукавној, шта да 
радим, камо да се денем? Горо Божија света, молим да 
смрт у теби нађем. Макар ми ти буди милостива, при-
ми и мене овде, и дај да не изађем из тебе до гроба. Јер 
у свет вратити се или у њему бити не волим, нити сам 
достојна да живим не видећи господина брата мојега“. 
Плачући тако и ридајући она отиде међу непознате љу-
де и тамо тајно настави свој живот у девственој чисто-
ти, целомудрију, посту и молитви, онако како је од бра-
та научила16. 

Пошто се кришом удаљи од сестре, преподобни се 
попе на гору одакле се лепо видео цео тај крај а зваше 
се „Света“ и осматрајући са ње тражаше згодно место 
за своје станиште. Сишавши са горе дође до долине оп-
кољене великим стенама у којима беху многе пећине. 
Попевши се на једну од њих тешком муком као на стуб, 

16 Теодосије у свом житију нигде не наводи име сестре светог Пе-
тра, али предање каже да се она звала Јелена. Име сестре Св. Петра не-
ма у Богишићевој Служби док се у хиландарском рукопису спомиње 
само једном, у икосу после 6. песме. Име сестре светог Петра налазимо 
у икосу после 6. песме канона светог, у Служби преподобном оцу на-
шем Петру Коришком, коју је сачинио протојереј Мирко Р. Павловић 
1969. године у Београду.
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обрете високо на овој стени једну пећину као од Бога 
спремљену и топло заблагодаривши Господу настани се 
у њу17. 

17 Ова пећина, тачније окапина, образована дејством подземних 
вода, представља природно удубљење у стени, неправилног овалног 
облика. Широка је 2,65 m, дубока око 4 m и висока нешто преко 4 m. 
Налазила се на висини 8–10 m. По блаженом уснућу преподобног или 
при крају његовог живота, унутрашњост испоснице је у целини била 

Испосница  
Св. Петра Коришког 
(фотографисано јуна 
2005.)
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У отвореној пећини изложен ветру и сунцу а зими 
хладноћи, преподобни затвори врата и прозоре срца 
свога за сву таштину земаљску, а ралом поста и молитве 
неуморно обрађиваше душу своју, чистећи је од корова 
страсти и греховних жеља. Стајања његова на молитви, 
метанија и бијења у прса, сузе у свеноћном молитвеном 
стајању ако опишемо како треба, вели писац житија пре-
подобног Теодосије, лењивцима и небригама изгледаће 
нетачно. У његовој пећини не беше ничега што би лопо-
ви могли покрасти осим поцрнела тела и на њему худих 
хаљина ради прикривања наготе. Сва храна његова бе-
ху изданци дивљег биља и горки букови жир, ако се и 
то храном назвати сме, и то у малим количинама. Пиће 
његово – слатка планинска текућа вода. Ако би му која 
богољубива душа, сазнавши за њега, нешто мало хлеба 
донела примао је с дубоким поклоном, али је такве мно-
го молио да му не долазе нити да причају другима о ње-
му. Спавао је врло мало, ослоњен на стену. Беше препо-
добни непоштедан и немилосрдан непријатељ телу сво-
ме да би га од страсти очистио и у жртву чисту и живу 
Богу принео. Тако је овај анђео у телу, хранећи душу сво-
ју речју Божјом и молитвом, не обраћајући пажњу на не-
моћ и потребе своје људске природе, посведочавао со-
бом реч Господа нашег Исуса Христа: „Не живи човек о 
самом хлебу“ (Мт. 4, 4). 

У поменутим пећинама многи дивљи зверови беху 
настањени још пре његовог доласка, али га они не узне-

фрескописана а затим претворена у цркву Св. Архангела Михаила. Ве-
ома оштећен живопис се и данас може видети и то је уједно најстари-
ји живопис сачуван на просторима Косова и Метохије. Налази се два-
десетак километара од Призрена у тешко приступачној клисури Кори-
шке реке, подно планине Русенице.
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мираваху за разлику од духовних зверова – демона ко-
ји такође обитаваху у тим пећинама и који на сваки на-
чин настојаваху да га одатле отерају преко једне змије. 
Змија се не усуђиваше да изађе пред очи преподобно-
га, него у својој пећини дан и ноћ непрестано јаросно 
шишташе стварајући буку и изазивајући страх код пре-
подобнога. Често су беси преко привиђења страхови-
ти клопот творили и по ноћи вичући често нападали. 
Час би долазили са змијом која са разјапљеним чељусти-
ма по њиховом наговору требаше да га прогута; час му 
плачним гласом сестре његове говораху: „Изађи, госпо-
дине брате, и прими ме у пећину, да ме звери не поједу. 
Тебе јединога уместо родитеља имадох, и с тобом, све 
напустивши, пођох, а ти си ме саму оставио! Гле, коли-

Богородичина црква – испосница 
Јелене, сестре Св. Петра Коришког

Богородичина црква, 
основа
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ко времена по горама лутам тражећи те, од глади и пла-
ча изнемогла пропадам, а ти живиш не бринући се за ме-
не као да ти нисам сестра. Ти каменосрдни немилостив-
че, зар се нећеш смиловати на сузе моје? Хоће ли ти при-
мити Господ што си ме оставио? Изађи бар сада да би 
ме својима одвео, па се опет врати у своју испосничку 
пећину“. Понекад би му демони тресући пећину и вичу-
ћи говорили: „Зашто говориш да се бојиш Бога, када си 
сестру своју у пустињи зверима за јело оставио?! И ми-
слиш да ћеш се спасти, а толико времена ниси ни поку-
шао да је потражиш! Зар се не плашиш суда, јер ће од 
тебе Бог тражити душу њену? Којим ћеш, дакле, већим 
грехом од овог прогневити Бога? Изађи и нађи кости 
њене те их погреби, и бар тиме умилостиви Бога према 
себи“. Но преподобни знађаше за таква и слична лукав-
ства бесовска, те не престајаше са појањем псалама Да-
видових и ни речи им не одговараше. Видећи непоколе-
бивост његове душе и опаљивани молитвом преподоб-
нога демони гневни одлажаху. У међувремену сестра ње-
гова поживевши целомудрено и угодивши Богу пресе-
ли се у рајске обитељи. А преподобни примивши вест о 
њеном престављењу топло из срца заблагодари Богу, ко-
ме се увек молио за њено спасење.18 Тако свемилосрдни 

18 По предању, преподобни је сестри, по њеном престављењу, сази-
дао цркву на месту где је била њена испосница и посветио је Пресве-
тој Богородици. И данас под окомитом стеном брда Чукаља – Сукаља 
постоје остаци цркве Пресвете Богородице, у народу познате под име-
ном „црква сестре Петра Коришког – Јелене“. Црква је правоугаоне 
основе (дужине 7, 68 m и ширине 5 m) са полукружном апсидом спо-
ља и изнутра. Црква је прибијена уз стену и оријентисана је нешто ви-
ше у правцу североисток–југозапад, него што је уобичајено исток–за-
пад. Од Испоснице Св. Петра до ове цркве води стаза благо се спушта-
јући до Водичког потока (који лети пресушује), да би се преко некада-
шњег мостића (чији су темељи установљени археолошким радовима) 
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Господ за малу жртву учињену Њега ради у овом кратко-
трајном животу брзо услишава молитве слугу Својих. А 
змија, као што рекосмо, увек јаросно шишташе и узне-
мираваше преподобнога. Када му најзад досади често 
шиштање њено преподобни паде на колена и са сузама 
се мољаше Господу: „Господе погледај на невољу моју са 
висине светога станишта свога и вапај мој к Теби да до-
ђе. Ти си Господе рекао: «Без мене не можете ништа чи-
нити» (Јн. 15, 5), и ја немоћни слуга Твој у гресима по-
гружен, полажући сву наду на Тебе, молим ти се не до-
пусти лукавој змији да ме отера са овога места у које ме 
приведе човекољубље Твоје“. Знајући пак из Светога Пи-
сма да се род демонски изгони постом и молитвом, на-
ложи на себе строги четрдесетодневни пост и још усрд-
није се Богу мољаше призивајући и Анђела Господњег 
у помоћ. И када се завршише дани поста и молитвеног 
стајања, преподобни узевши мочугу своју упути се пе-
ћини у којој змија живљаше и именом Христовим ста-
де ту љуту змију прогонити из пећине. И гле, као некада 
против Мадијамаца Исусу Навину, тако и њему против 
опаке змије, јави се Анђео Господњи с мачем у рукама. 
Уплашен од сјаја његова старац посрну да падне, али га 
Анђео подиже и рече: „Не плаши се од мене, ја сам Ми-
хаило, Архистратиг Сила Господњих, и гле, пошто си мо-
лио, сада сам ја од Њега послан и дођох да прогнам лу-
каву змију, која ти пакост чини. Сада ћеш видети славу 

пребацила преко каменитог корита потока и потом се лаким успоном 
повезала са другом црквом. (Више о овој цркви видети у: Милан Ива-
новић, Остаци цркава и испосница у анахоретској насеобини Св. Пе-
тра Коришког у данашњем селу Кабашу код Призрена и његовој око-
лини, „Манастир Црна Ријека и Свети Петар Коришки“, научни скуп, 
Приштина – Зубин Поток – Црна Ријека, 25 – 26. април 1996, Пришти-
на. Београд 1988, стр. 169). 
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Бога нашега!“ И Арханђео с мачем одмах прогна змију, а 
старцу рече: „Мир теби, душо која тражиш Господа! Ви-
де ли славу Бога нашега? Гле, молбу твоју Бог преко ме-
не испуни, и покварена и лукава змија више никада не-
ће доћи. Пази на себе и јачај у Господу, јер ћеш многе на-
паде морати да поднесеш од злих духова који ти овде за-

Свети Архангел Михаило 
(фреска из манастира Црна Река, Зограф Лонгин, крај XVI века)
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виде, али их се ти немој бојати и не плаши се њихова за-
страшивања, него им се именом Господњим супротста-
ви и они ће отићи посрамљени.“ И Архистратиг одмах 
постаде невидљив. А старац зачуђен сјајем Божијег ан-
ђела са трепетом и великим смирењем бијући се у прса 
говораше: „Ко сам ја, у страстима поцрнели и у гресима 
огрезли и усмрдели, те си ти, Господе, послао у помоћ 
мени Твог преславног и пресветлог врховног Анђела!“. 
И ушавши у пећину он са сузама заблагодари Богу и Ар-
хангелу Михаилу, а змијину пећину стаде поштовати 
као Божију цркву и Свето место19, рекавши као Аврам: 
„На месту овом Господ се постара“ (Пост. 22, 14).

По овом виђењу, не подавши се нискоумљу, него за-
борављајући што је остраг, а стремећи за оним што је на-
пред и трчећи према циљу ради награде небескога при-
звања Божијега у Христу Исусу (Уп. Флб. 3. 13, 14) пре-
подобни се даде на још веће подвиге, и достиже такву 
чистоту ума да је све ђаволске замке прозирао и двосе-
клим мачевима молитвеног тиховања и поста као пау-
чину раскидао. Због тога се ђаво гневом распаљиваше 
и разним застрашивањима и привиђењима често иску-
шаваше. Особито се стараше да преподобног одагна из 
пећине.

Једнога дана навали ђаво на њега у виду великог 
облака црних гавранова који хоћаху да му очи ископају, 
и свакојаких звери које страшно рикаху и кидисаху на 
њега. Преподобни брзо устаде и прекрстивши руке на 
прсима рече: „Помоћниче мој и избавитељу мој, Господе 
не оклевај (Уп. Пс. 69, 6), јер гле, у лављем обличју дођо-

19 Овај моменат из Теодосијевог житија неким истраживачима слу-
жи као повод за тврдњу да је преподобни ту змијину пећину претво-
рио у цркву.
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ше непријатељи моји да ме нападну, похитај да ме изба-
виш (Пс. 30, 3), и не дај зверима душу која се исповеда Те-
би (Пс. 73, 19), да се не порадују због мене непријатељи 
моји (Уп. Пс. 40, 12), нити да рекну: Прогутасмо га“, и 
потом гласно стаде изговарати Символ Вере. И као што 
некада пророк Давид појањем псалама и свирањем у гу-
сле отера злог духа што дављаше Саула тако и преподоб-
ни изговарањем Символа Вере и камењем усрдних мо-
литава, натера демоне у бегство. Претећи им он им гово-
раше: „Телесна звер и оруђе ваше, покварена змија, име-
ном Господа Бога мојега Исуса Христа одавде би прогна-
на, па ћу се уз Његову помоћ и о вашим маштаријама по-
бринути“. И павши ничице на земљу и многим сузама 
је заливајући хвалу Богу узношаше речима: „Љубићу Те 
Господе, снаго моја, Господ је утврђење моје и прибежи-
ште моје, и избавитељ мој“ (Пс. 17. 2,3). 

А свевидећи Бог, желећи да га као чисто злато пре-
топи у огњу искушења, као и древне подвижнике, допу-
шташе демонима да га и физички нападну. Често су на 
њега наваљивали да га са оне високе стене гурну и о ка-
мен разбију, али он, Божијом силом чуван, остајаше не-
повређен, и опет у пећину улажаше радосне душе, зна-
јући да све то види Бог наградодавац. Ненаситом љуба-
вљу према Богу, он ревносно прохођаше све веће бор-
бе, тако да се и сами беси од његовог страдалничког тр-
пљења срамљаху и са све већим гневом настојаваху да 
га убију.

Испод стене на којој преподобни обитаваше, проти-
цаше планинска река. Једном када она набуја од снега и 
кише, мноштво демона, по Божјем допуштењу, ухвати 
преподобнога, врже га у мутну реку и стаде га вући по 
оштром речном камењу сами себе подстичући и говоре-
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ћи: „Пожурите, другови, пожурите! Ако смо раније би-
ли лењи да пагубника нашег убијемо, сада је време да 
будемо вредни. Покажимо усрђе и утопимо непријате-
ља нашег!“ А преподобном, много га бијући, говораху: 
„Иди од нас, бедниче! Теби се међу људима место не на-
ђе, па си дошао у наша пребивалишта да нас протераш, 
и наше стене и пећине за себе неправедно приграбиш. 
Иди од нас, иди јер нико пре тебе не дође овамо и не учи-
ни нам такво насиље! Престани да нас вређаш, иначе 
ћеш зло скончати!“ А страдалник Господњи, покривен 
ранама, једва се до пећине попе, прстима се прихватају-
ћи, и рече: „Ево ме опет! У име Господа мојега Исуса Хри-
ста, ја се вас не бојим!“ , а Господу се топло помоли гово-
рећи: „Господе, у тебе се уздах, да се не постидим до ве-
ка, да ми се не наругају непријатељи моји“ (Пс. 24. 2,3). 
Демони тад отишавши, тобож за дуго, оставише препо-
добнога, али се убрзо вратише у виду великог броја вој-
ника. Цела долина и околне стене беху испуњене демо-
нима. Сви беху наоружани, а на главама им беху шлемо-
ви у облику глава дивљих вепрова, медведа и других зве-
ри. Призор беше страшан за гледање. Дошавши до пећи-
не стадоше пред светитеља Божијег и запретише му го-
ворећи: „Ето, већ дође час да будеш убијен! И немој ми-
слити да ћеш овога пута у животу остати. Дођосмо да те 
коначно убијемо. Шта ћеш сад безумниче? Опамети се 
и послушај нас: Устани, иди, да не будеш заклан мачем. 
Расећи ћемо намучене удове твоје и дати их зверима за 
јело, да се и остали, кад виде како си ти убијен, не усу-
де да нас вређају“. А преподобни, наоружавши се моли-
твом против њих рече: „Боже, на помоћ моју пази; Госпо-
де, у помоћ ми похитај (Пс. 69, 2)! Јер гле, прогонитељи 
моји поново се договорише и дођоше на ме непријатељи 
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моји, тражећи смрт души мојој, и хвалећи се говоре: Го-
ните га, ухватите га, Бог га је оставио, и нема му избави-
теља! Боже мој, не удаљи се од мене! Боже мој, дођи ми 
у помоћ! Нека буду постиђени и нека ишчезну клеветни-
ци душе моје, нека се постиде и посраме уједно који се ра-
дују злу моме (Пс. 34, 26). Ја се увек у тебе уздам и у сва-
кој борби мојој прилажем похвалу теби“. И бесима сме-
ло рече: „Ако би још и веће мноштво пукова на ме нава-
лило, неће се бојати срце моје. Ако ме нападнете, показа-
ћу своју смелост против вас у име Бога мојега“. Разјаре-
ни овим речима беси гневно јурнуше да га убију. А ста-
рац стаде на вратима пећине с мочугом спречавајући их 
да уђу. Тада неки од демона отрчаше и са задње стране 
започеше прокопавати пећину а други вичући и клепе-
ћући оружјем наваљиваху да га убију. Тада копљем гур-
нут, преподобни посрну уназад и уплашен рече: „Поми-
луј ме, Господе, јер сам немоћан; исцели ме, Господе, јер се 
сметоше кости моје, и душа се моја смути веома“ (Пс. 
6. 3, 4). И одмах му Господ посла Анђела Свога који га 
укрепи у борби тако да се он успешно супростављаше 
говорећи: „Услиша Господ мољење моје, Господ молитву 
моју прими. Нека се постиде и смуте сви непријатељи 
моји; нека се поврате назад и веома се постиде убрзо“ 
(Пс. 6. 10, 11). Одбрањен десницом Божијом преподоб-
ни се обрати демонима: „Зар и поред тога што се често 
бористе са мном, не упознасте ништавност своју и све-
моћ Бога мојега Исуса Христа. Са читавом војском на 
мене самога дођосте, и обишавши као пчеле саће опколи-
сте ме, и као огањ у трњу гневом на мене праштући раз-
горесте се. А ја именом Господњим противљах се. Па и 
данас, макар и гурнут од вас посрнух да паднем, али ме 
Господ придржа. Снага је моја и похвала моја Господ , и 
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би ми на спасење. Десница Господња сатвори силу, десни-
ца Господња подиже ме и ојача против вас. Нећу ја од 
вас умрети него ћу жив бити (Пс. 117, 17) у Богу – спасу 
мојему Исусу Христу. Макар ме још хиљадама пута на-
падали, ја ћу у име Његово побеђивати и живот мој ов-
де скончати на вашу срамоту“. Тада старешина демона 
рече старцу: „Причекај мало! Поново ћемо доћи, и брзо 
ћеш угледати своју смрт. Али зашто се ми уопште и бо-
римо с тобом? Какво би смо веће зло или теже страдање 
од оног што сад имаш могли навалити на тебе? Како не 
схваташ да је смрт пријатнија од таквог живота? Јер шта 
је тај твој живот којим се без памети хвалиш: зар се ни-
си сам убио, једући биље у пустињи као звер? Изложено 
сунцу, ветру, киши, тело твоје у пећини труне, а кожа ти 
је као земља поцрнела, а у њој су као у врећи кости тво-
је, као суво сено и једва се држе. И толико безумно тр-
пиш и изнураваш себе? Како би смо те боље од овог по-
вредили или проклели!...“ А преподобни у мислима ре-
че: „Да дође на ме милост Твоја, Господе, спасење Твоје, 
по речи Твојој. И одговорићу ругачима мојима реч, јер се 
поуздах у речи Твоје“ (Пс. 118, 41), а затим гласно бесима 
рече: „Није ми непозната ваша лукава подвала. Лукаво 
хвалећи ме, желите да ум мој узнесете гордошћу, којом 
сте ви отпали. Али је нечист пред Богом онај ко се гор-
ди у срцу своме, безумно се надимајући. Ако се човек по-
узда у себе а не у силу Божију, за трен ока може упропа-
стити многогодишњи труд. А ја, од свих људи грешни-
ји, исповедам: Ја сам прах и пепео (Уп. Пост. 18, 27) пред 
Господом мојим, и у Господу је сво уздање и сила моја. 
Зато је и пост мој и трпљење моје у овој пустињи, јер је 
Он Бог мој, и спаситељ мој, и заштитник мој, и у Њега 
се уздам. Тело моје, ако и трули, никаква ми зла не чини: 
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ако и иструли, устаће у нетрулежности; ако је сада неу-
гледно, устаће у слави; ако је сада немоћно и поцрнело, 
устаће у сили и сјају. Јер ово распадљиво, рече, треба да 
се обуче у нераспадљивост, и ово смртно да се обуче у бе-
смртност (1. Кор. 15. 42, 53). Каква је корист, по вашем 
наговору заробити се многим јелима, дебело тело и уза-
врелу крв имати, и душу многим страстима у гресима 
утапати? Јер тело и крв царства Божијег не могу насле-
дити (1. Кор. 15, 50), рече божанствени апостол. А ово 
добровољно страдање моје за Гопода, у овом краткотрај-
ном животу, нису ни као један дан вечне муке која оче-
кује вас и оне који вас слушају. Па ви и сами то знате и 
говорили сте: Шта хоћеш од нас, Исусе, Сине Божији? 
Зар си дошао амо прије времена да нас мучиш?“ (Мт. 8, 
29). А они, не имајући одговор на мудре речи преподоб-
нога, посрамљено одлазећи говораху: „О, невољо! О, ти, 
Петре, тврда стено!20 Одоле каменим трпљењем својим, 
одоле и победи! Одлазимо одавде. Али ако смо понекад 
и побеђени, са борбом не престајемо. Зато и велике под-
вижнике на крају живота надвладамо. И о теби ћемо се, 
непреподобни, постарати“. 

После ове страшне борбе са демонским искушењи-
ма, у којој силом Христовом однесе победу, преподобни 
у топлој сузној молитви заблагодари Господу као Давид 
некада говорећи: „Узвисићу Те, Господе, јер си ме прихва-
тио, и ниси обрадовао непријатеље моје нада мном (Пс. 
29, 2), јер замало да не склизнуше ноге моје, замало да 
не скренуше кораци моји (Пс. 72, 2). И да ми Ти Господе, 
ниси помогао, умало се не настани душа моја у аду. Ми-
лост Твоја, Господе, поможе ми (Пс. 93, 17), милости Тво-
је, Господе, до века певаћу (Пс. 88. 1, 2) и уста ће моја об-

20 Петар (πετρα) је грчка реч и значи камен.
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јавити правду Твоју, сав дан спасење Твоје“ (Пс. 70, 15). 
А Господ, примајући његове речи као мирис миомира 
духовнога, и видећи његову љубав, трпљење и смирење, 
удостоји га виђења небеске светлости у пећини његовој. 
Од тог виђења он се испуни неисказаном радошћу и ве-
сељем и мишљаше да је на небу а не на земљи. Препун 
неисказане радости и весеља, и лијући потоке суза, ње-
га је ситила божанска љубав у току много дана тако да 
он потпуно заборави на ионако худу храну своју а и сан 
беше одступио од њега. Рањен стрелом Божанске љуба-
ви, безизлазно телом борављаше у пећини а духом сво-
јим заједно са Небеским Силама предстојаше Владици 
свих, у псалмима говорећи: „Жедна је душа моја за Бо-
гом Живим; кад ћу доћи и јавити се лицу Божијем?“ (Пс. 
41, 2). 

У оваквим надљудским подвизима и равноангел-
ним врлинама преподобни поживе и остало време свог 
земаљског странствовања, увек испуњен духовне радо-
сти и благодарности Богу. А беси се више не усудише 
ни да му се приближе, јер их благодат Божја која беше 
у преподобноме, увек далеко одгоњаше. Али речи њихо-
ве, о победи на самом крају живота и над великим под-
вижницима, у срцу своме ношаше и увек у молитви го-
вораше: „Не одбаци ме у време старости, када нестане 
снаге моје не напусти ме (Пс. 70, 9). Не предај ме у руке 
непријатеља који ми завиде (Уп. Пс. 26, 12), да се не по-
радују и не кажу за мене: добро! добро! души нашој; ни-
ти да кажу: Прогутасмо га!“ (Пс. 34, 25). И тако са стра-
хом и трепетом грађаше своје спасење увек у срцу носе-
ћи речи Светог Апостола Павла: Христос Исус дође у 
свет да спасе грешнике од којих сам први ја (1. Тим. 1, 
15), и који мисли да стоји нека пази да не падне (1. Кор. 
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10, 12). И Господа који у јеванђељу учи: Кад извршите 
све што вам је заповеђено, говорите: Ми смо непотреб-
не слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити (Лк. 
17, 10). Јер сваки који себе узвисује понизиће се, а који се-
бе понизује узвисиће се (Лк. 14, 11). Тако преподобни до 
краја свога живота себе осуђиваше и свагда пред Госпо-
дом смираваше, те тако, као паучину, раскину све замке 
демонске и као по степеницама пењаше се у срцу свом 
ка савршенству у врлинама.

Пред крај живота преподобног, Господ благоизво-
ле да светлошћу његовог живота обасја и друге људе, те 
упути к њему неке богољубиве монахе. Дошавши к ње-
му замолише га да их прими и испосничком животу нау-
чи. Предосећајући свој скори одлазак к Богу, он их с љу-
бављу прими и даде им благослов да се настане у пећи-
нама испод стене наспрам његове и уједно замоли брати-
ју да му у пећини усеку у камену место за гроб, где ће га 
по смрти положити. После тога преподобни кратко вре-
ме поживе са братијом који ненасито жуђаху да се на-
сите сладошћу његовог духовног меда. А он, препун бо-
жанске благодати и духовног искуства, точаше им ово 
Божанско пиће, пуно неисказане сладости. Нарочито 
их храбраше да се не боје демонских напада и да буду 
истрајни у испосничким подвизима и безизлазном пре-
бивању у пустињи далеко од сујетног света. На њихову 
молбу исприча им своје житије и подвиге а затим зане-
моћа обузет грозницом. Потом се причести божанским 
и животворним Тајнама Христовим рекавши: „Слава 
Богу за све“. Најзад се још једном топло са сузама помо-
ли говорећи: „Господе Исусе Христе, сине Божји, прими 
у миру душу моју и удостоји ме да уз помоћ и одбрану 
Светих Анђела Твојих несметано прођем поред духова 
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Камена гробница у којој је био сахрањен  
Преподобни Петар Коришки

злобе у поднебесју, и тако Анђелима чуван доспем до ме-
ста где ћу се поклонити Теби, Богу моме, и од Тебе, по 
великој милости Твојој, примити помиловање за многа 
моја зла дела и наследити небеско благо“. Оградивши та-
ко душу молитвеним миром и уздањем у милосрђе Бо-
жије и при томе желећи да дух свој преда Господу у оса-
ми, онако како је и скоро цео свој живот проживео, пре-
подобни даде братији последњи целив и наложи им да 
оду на починак а да сутрадан опет дођу к њему. То ража-
лости братију али бојећи се греха непослушности оти-
доше. Оставши потпуно сам преподобни, после неког 
времена, у миру предаде душу своју у руке Господа сво-
га, кога је од детињства толико заволео и усрдно му под-
вижнички служио до старости. Упокојио се 5. јуна 1270. 
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или 1275. године за владавине српског благоверног кра-
ља Уроша. Оне ноћи када се преподобни упокојио, мона-
си, уставши за вршење полуноћнице, чуше умилно поја-
ње као од много појаца али неразумљиво. Нашавши се у 
чуду похиташе ван да виде одакле оно долази. Погледав-
ши у правцу старчеве пећине видеше је обасјану јаком 
светлошћу. Знајући да су старца самог оставили и да у 
његовој пећини никада није горела ватра, они хтедоше 
доћи до пећине да виде о каквој је необичној појави реч, 
али их заповест старца у томе задржа. Мучећи се у неиз-
весности сачекаше да сване јутро. Та ноћ им се, како са-
ми говораху, учини као цела година. На освитку дана 
они похиташе ка пећини и нађоше је пуну благоуханих 
мириса, али никога другог не видеше. У усеченом гробу 
лежаше свето тело преподобнога умотано у власеницу. 
Лице му беше веома светло, испољавајући тиме чистоту 
и сјај његове душе. Тада схватише да се преподобни удо-
стојио ангелске посете и у срцима својим величаху Бо-
га који на такав начин прославља оне који Њега просла-
вљају. Прописно опојавши многим сузама онога који је 
пре њих опојан и хваљен од Анђела, они са љубављу це-
ливаше његово свето лице а затим, камењем покривши 
камени гроб21, жалосни што се лишише божанске ризни-
це, вратише се у своја пребивалишта.

После не много времена, Господ , не хотећи да ве-
лом заборава остане прикривен натчовечански подвиг 

21 Камена гробница (димензија 2,25 х 0,90 х 0,65 m) се и данас мо-
же видети у дну испоснице. Озидана је од танких плоча и притесаног 
камена, првобитно је била омалтерисана. Њено дно чини стена преко 
које су биле постављене опеке на подлози од малтера. Гробницу је за-
тварала ниска камена поклопница закошених страна од које се сачу-
вао један део.
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преподобнога у безљудној пустињи, прослави сасуше-
не подвизима мошти његове, дајући да чудотворе и из-
обилно миомиришу, објављујући на тај начин богоугод-
ни живот преподобног који за живота постаде „мио-
мир Христов“. Стога стадоше многи из ближих и даљих 
крајева притицати његовим Светим моштима тражећи 
помоћ у својим невољама. И сви који са вером и љуба-
вљу долажаху добијаху помоћ и исцељења од својих бо-
лести. Нарочито беху бројна исцељења ђавоиманих љу-
ди јер је преподобни још за живота примио власт над де-
монима да их прогони као што смо раније видели. Неки 
Христољубиви људи, подстицани вером и љубављу, за-
тражише од монаха главу и неке друге делове моштију 
преподобног што им ови с љубављу и дадоше. Примље-
ни благослов једни однесоше у Цариград а други у дру-
ге крајеве одакле бејаху, при чему и сами дадоше делове 
Светих моштију на украс и лепоту црквама у својим ота-
частвима. 

По прослављању преподобнога, монаси пећину ње-
гову украсише фрескама и претворише је у цркву посве-
ћену Светом Архангелу Михаилу. Ту они свакодневно 
обављаху богослужења окриљени молитвама свога Све-
тога оца. На тај начин до тада пусто и безљудно место 
постаде рајско обиталиште, тј. прва анахоретска насео-
бина у том крају. Почетком ХIV века, краљ Милутин22 
цркву – испосницу дарова манастиру Хиландару.23 Овај 
светогорски манастир, по прослављању преподобнога, 
посла у свој метох у Кориши угледног и предузимљи-

22 Свети краљ Милутин је владао од 1282 – 1321. године.
23 Ова повеља Св. краља Милутина није сачувана, али је више пута 

помиње цар Душан у својим исправама. (в. А.Н. Соловјев, Два прилога 
проучавању Душанове државе, I. Повеља цара Душана о Метохији Св. 
Петра Коришког, Гласник СНД II/1 – 2 (1927), стр. 25 – 36).
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вог старца Григорија, који је у управи (сабору стараца) 
имао послушање иконома. Дошавши у Коришу Христо-
љубиви старац Григорије као игуман приљежно рађаше 
на материјалној и духовној изградњи манастира, имају-
ћи при томе свесрдну помоћ Хиландара. Имајући у ср-
цу љубав према преподобноме, Григорије зажеле да му 
се напише житије и служба и зато упути молбу свом хи-
ландарском сабрату Теодосију, као ученом и за то спо-
собном монаху, да дође у Коришу и у славу Божију оба-
ви то богоугодно дело. Теодосије с радошћу прими по-
зив, дође у Коришу, и ево шта о свом доласку сам казу-
је: „Ја, кукавни Теодосије, чувши за чудеса која се пока-

Купола испоснице Св. Петра 
 са два слоја живописа: из XIII и XIV века
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зивањем Светога Духа и исцељењем од Светих моштију 
преподобнога догодише, чезнући много за њим, с љуба-
вљу и вером, и молитвама преподобнога од Бога удосто-
јен, дођох из Свете Горе Атона, и Светога оца Светим и 
чудотворним моштима поклоних се. Угледавши пусти-
њу његову и стену на којој се подвизавао видех дивно 
од Бога за отшелнике устројено пребивалиште. Јер ме-
сто је ван света и за сваки подвиг прикладно, на стално 
умиљење и плач за Богољубиве поучно.... Све ово видев-
ши и потом дознадох колико је велики у посту и трпље-
њу преподобни и ваистину достојно од Бога прославље-
ни, и распитах се код мештана и многих из околине за 
оно што из живота његова хтедох дознати, и што слуша-
њем примише од оних инока који преподобнога погре-
боше и који с њима бејаху, па ми то о њему испричаше 
да и род роду после њих ово пренесе као повест, те напи-
сах и сатворих да сваки може прочитати, да се добро жи-
тије преподобнога не би приповедало као сан и гатка, и 
да тиме не бисмо били лишени користи и умиљења“. 

Нешто касније24, на непогодном терену испред испо-
снице Светог Петра, саграђена је црква посвећена овом 
новозасијалом коришком чудотворцу. Била је то изду-
жена једнобродна црква, неправилног облика, ослоње-
на на снажне стубове и потпорне лукове, а на северној 
страни прислоњена уз скоро вертикално засечену сте-
ну25. 

24 Свакако до 1343. године.
25 Највероватније је подигнута заслугом старца Григорија. Прили-

ком живописања ове цркве, у испосници је преко раније урађеног жи-
вописа са надгробном тематиком насликан нови, са темама које су се 
уклапале у целовит програм нове цркве с параклисом. Остаци тог жи-
вописа се и данас могу видети.
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Данашњи изглед манастира Св. Петра Коришког

Првобитни изглед манастира Св. Петра Коришког, идеална 
реконструкција (цртеж: О. Марковић)
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Испосница је попримила место и улогу параклиса. 
Залагањем старца Григорија у селу Кориши, у првој по-
ловини ХIV века, би саграђена црква такође посвећена 
светом Петру Коришком. Исту цркву 1343. године ста-
рац Григорије дарује краљу Душану за привремено се-
диште првог игумана и каснијег серског митрополита 
Јакова, који је у име Душаново руководио изградњом 
Светих Архангела изнад Призрена. Старцу Григорију 
за узврат цар Душан дарује „стару цркву Светог Петра 
пустиножитеља и чудотворца“26, а после смрти Григори-
ја да поново припадне Хиландару. Вођен вером и љуба-
вљу према преподобном, цар Душан је најпре сам, а по-
том и са својом женом Јеленом, сином Урошем и свитом 
дошао у овај тешко приступачни крај на поклоњење мо-
штима преподобнога27, и том приликом даривао мана-
стир имањима у ближој и даљој околини. Следећи при-
мер свога владара и многи српски великаши и обичан 
народ богато су даривали манастир нарочито од време-
на када се почео празновати дан његовог светог споме-

26 Овде се мисли на цркву подигнуту уз испосницу Св. Петра.
27 Било је то између 1346 и 1355. године.

Темељи цркве Св. 
Петра Коришког у 
селу Кориша  
(XIV век)
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на, а његово име као светога унето у српске месецосло-
ве. 

Канонизацију наших Срба светитеља народ је везао 
за понеко важније чудо из живота њиховог. Тако је сачу-
вано предање о канонизацији Св. Петра Коришког. У 
њему се каже: Неког великог празничног дана окупи се 
мноштво сељака пред цркву, и поче разговор о Петро-
вом животу и подвизавању. У то отпоче и служба Бож-
ја и сељаци почеше један по један да улазе у цркву, оста-
вљајући своје „остене“ – штапове код врата, при улазу. 
По завршетку службе сељаци изиђоше из цркве и узи-
мајући своје штапове испред врата стадоше се свађати 
због једног златног штапа који се незнано како нађе ме-
ђу њима. Сваки од њих је лажно тврдио да је штап ње-
гов. Не могавши се нагодити чији је, један сељак пред-
ложи да се сви умире и да пусте сваки свога вола, па ко-
ји од волова узме „златни остен“ тога је вола господар 
власник штапа. Тако и учине. Пусте волове, међу који-
ма је био и слепи во светог Петра. Сваки во узме штап 
свог господара, а слепи во између гомиле штапова до-
хвати „златни остен“ и рече: „Ово је штап мога господа-
ра Петра, а на врху је он сам. Уз то се Петар посветио, 
јер за десет година колико ме је употребљавао у раду ни-
кад ми није рекао рђаве речи, а још мање вама, његовим 
сељацима. Бог је разумео његову смиреност и доброду-
шност и уврстио га у ред својих праведника“28. 

Које је године била канонизација преподобног не 
зна се поуздано али је сасвим извесно да ју је свети Пе-
тар писао својим многобројним и дивним исцељењима 
и чудима, а народ додавао потврду кроз векове. После 

28 М. Н. Бојчевић, наведено дело, стр. 24.
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канонизације, светитељски лик преподобног Петра по-
че се сликати у црквама широм српске земље29, а верни 

29 О поштовању Св. Петра као великог угодника Божијег у крајеви-
ма прилично удаљеним од Призрена говори и податак да је његов све-
ти лик 1343. године осликан на западном зиду припрате цркве мана-
стира Добруна код Вишеграда (овде је Св. Петар обележен као st)z pe-
tre priyrenskz). После много година лик Св. Петра појавиће се у Бого-
родичиној цркви у Матки близу Скопља 1496/7. године, опет на запад-
ном зиду у виду попрсја (али је овде обележен као st)z pe tr? po(X)sti-
no \i tel?). Насликан је тачно изнад ктиторке Милице, што наговешта-
ва да му је лично она, као и раније добрунски ктитори, указивала по-
себно поштовање. У припрати Пећке патријаршије, на западном зиду, 
он је придружен Св. Јовану Рилском, Прохору Пчињском, Јоакиму Са-
рандапорском и Гаврилу Лесновском [обележен је као st)z pe tr? ko ri-
[ki а осликан је 1565. године а поручилац фесака био је патријарх Ма-
карије (види слику на стр. 80)]. Црква Св. Николе у Богошевцу у Сре-

Свети монаси – 
великосхимници 
(трећи са десне стране 
је Св. Јефтимије, а 
у медаљону су Св. 
Алексије – човек Божји, 
Св. Петар Коришки 
(у средини), Св. 
Аскликије). Фреска из 
манастира Добруна 
(XIV век).
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људи у молитвама још усрдније призивати његову по-
моћ и заступништво. 

дачкој жупи налази се близу Корише, па је разумљиво што је у њој 
крајем ХVI или почетком ХVII века , насликан Св. Петар – pe te(r)? ko-
ri[tk? – на јужном зиду у виду попрсја. А о томе да је успомена на ме-
сто рођења и монашења Св. Петра чувала у околини Уњемира до ХVII 
века и касније, сведочи и црква Св. Николе у недалеком Млечану, где 
је 1601 – 1602. године насликан Св. Петар Коришки –... kor(i)[kz – на 
северном зиду припрате. У црноречкој цркви, у њеном унутрашњем 
делу не постоји фреска Св. Петра, али је зато његов свети лик, зајед-
но са светим Архангелом Михаилом, коме је и црква посвећена, осли-
кан на спољашњем делу апсиде, вероватно средином ХIХ века. У XIХ 
и ХХ веку фреска светог Петра осликана је у хиландарској припрати, 
у цркви Св. Александра Невског у Софији, на Опленцу и другде. (Б. То-
дић, Одраз култа Св. Петра Коришког у уметности, поменути науч-
ни скуп, стр. 201, 202). 

Преп. Петар 
Коришки 

црква Св. Николе у 
Богошевцу  

(крај XVI или 
почетак XVII века)
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Средином ХIV века, монашка заједница у Кориши 
прераста у општежиће30 са јаким духовним зрачењем. 
Манастир је свој врхунац доживео у доба владавине 
краља, односно цара Душана када је и цела Српска др-
жава достигла врхунац свог златног доба. Овај велики 
српски владар показа и доказа целом свету, шта може 
српски народ када иде за Христом, кад је сложан и кад 
се њиме богомудро управља. Он српску државу проши-
ри на многе области грчке земље све до Егејског мора а 
благостање владаше у свим крајевима њеним. И побо-
жност, и народна производња, и трговина, и уметност и 
науке и лична слобода, и јавна безбедност и судска прав-
да – цветаше под Душаном и не беше у свету државе са 
таквим благословом Божијим. За време његове владави-
не на сабору у Скопљу дотадашњи архиепископ Јоани-
кије буде проглашен за патријарха српског, а пећка ар-
хиепископија буде узвишена на независну патријарши-
ју српску. Одмах затим, на сам дан Васкрса, 16. априла 
1346. године на сабору у Серезу оба патријарха (српски 
и бугарски), венчају Душана царском круном. На тај на-
чин Душан Силни доврши велелепну и Богом благосло-
вену грађевину утемељену на камену вере православне 

30 То потврђују грађевине пронађене у оквиру комплекса. Север-
но од цркве између две високе стене, било је подигнуто вишеспратно 
здање са келијама за становање и можда, трпезаријом. Могу се видети 
и рушевине вероватно економских објеката. Аркада и сводови приле-
пљени су уз стену као саће у кошници, или као гнезда ластавице. Чи-
тав комплекс био је опасан обимним зидом који се само делимично са-
чувао, са западне и јужне стране. Његов материјални положај свакако 
је био добро осигуран, захваљујући прилозима поклоника и од цара 
дарованим метосима. Био је то један имућан и добро организован ма-
настир о којем су бринули и најистакнутији представници тадашњег 
друштва. 
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а започете од великог жупана Стефана Немање (Светог 
Симеона) и Светога Саве. Света Косовско – Метохијска 
земља у то златно време беше средишњи део српске др-
жаве31 и била је сва окићена лепим црквама и још чу-
деснијим манастирима. Међу њима Коришка обитељ за-
сија особитим духовним сјајем. Имајући у себи велико 
духовно благо – мошти преподобног Петра, она је пред-
стављала духовно извориште снажног духовног зраче-
ња. Имајући пред очима пример новопрослављеног срп-
ског пустиножитеља, неки од оних који презреше све ле-
поте овога света, еванђелски узимајући на раме јарам 
Христов, настанише се у клисурама околних речица 
на побрђима Шаре, и у амбијенту веома сличном кори-
шкој пустињи, у посту и молитви, стадоше водити бого-
угодни безмолвни живот.32 

Манастир Светог Петра је у слободној и духом по-
божности запојеној српској држави уживао мир и благо-
стање а његова судбина везана је за судбину српског на-
рода. Наиме, после изненадне смрти цара Душана, срп-
ско царство почело је да се распада на земље под вла-

31 Судећи по владарским повељама из тог времена то је била најгу-
шће насељена српска област са занемаривим процентом заступљено-
сти осталих народности (опширан попис становништва дечанског вла-
стелинства које је заузимало Метохију и околне крајеве, показује да су 
од 89 насеља само три, и то ван територије Метохије, била настањена 
Арбанасима. Од укупно 2432 куће, према дечанској повељи (1330) са-
мо 44 су арбанашке, свега 1,80 %) (Душан Т. Батаковић, Косовске Ми-
грације, CATENA MUNDI, Српска хроника на светским веригама, за-
једничко издање Ибарске новости, Краљево, Матица Срба и исељени-
ка Србије, Београд, 1992. год., стр. 451).

32 Било је то у ХIV веку. Многе од тих испосница се и данас могу 
видети. Оне се налазе на крашким површинама, по правилу у клису-
рама река, а настале су адаптацијом природних пећина. Из тог перио-
да познате су: Испосница Јелене – сестре Св. Петра Коришког, Марко-
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шћу феудалних господара. Метохија, којој и припада ма-
настир Светог Петра Коришког, је била у поседу Балши-
ћа, а потом је највећим делом загосподарио Вук Бранко-
вић. Тада се на духовном небу Србије појавише тамни 
облаци братоубиства, неслоге, властољубља, грамзиво-
сти између српских великаша, због чега Господ и допу-
сти оно страховито српско страданије на Косову када 
мученички погибе свети Великомученик Лазар (15. јуна 
1389. године), и са њим цвет српске господе и војника. 
Тада наста „туга на земљи народима и сеча хришћана 
какве није било никада“33. Цео српски народ и властела 
вапијаше тада само ово: „Допуштењем Божјим предани 
бисмо ради грехова наших у руке безаконих и мрских 
непријатеља и цара неправедна и најлукавија на земљи. 
И тада би опустошење и туга велика од безаконих изма-
илћана, какве није било нити ће бити“34. Многи манасти-
ри беху опљачкани и спаљени а монаси убијани. Од тог 
времена почињу тешки дани за обитељ Светога Петра 
која се нашла у сталној опасности од османлијских че-
та, које су све чешће упадале на подручје Србије пусто-
шећи све испред себе. Средином ХV века, после пада 
Новог Брда, Косово и Метохија су, као и све друге срп-
ске земље, били сведени на обичне турске санџаке, али 
је ипак велику већину у њима чинило српско становни-

ва испосница, Русеничка испосница, Матоске испоснице, Црквена пе-
ћина, Капела Св. Илије, Калуђерски камен и многе друге. (О томе ви-
ше прочитати у: Даница Поповић, Средњевековне пећине – испоснице 
у призренском крају, Историјски часопис, књ. ХLIV, Историјски инсти-
тут САНУ, Београд 1997). 

33 Види Љ. Стојановић: „Стари српски записи и натписи“, Бео-
град, 1902, I, 192.

34 Записано четири године после Косовске битке на једном трио-
ду, (тамо I, 182). 
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штво. Ратови, пустошења и насилна исламизација беху 
честе појаве у то време и изазиваху немир и страх код 
православних оваца Христових, које не тако давно ужи-
ваху мир и благостање. Бурна времена која је преживља-
вао тај крај старе српске државе, као и честе промене го-
сподара, довело је до распада великих манастирских до-
бара. У том периоду манастир Светог Петра престаје да 
буде Хиландарски метох и постаје самосталан и могао 
је да задржи само оне земље које су се налазиле у њего-
вој ближој околини. Непосредна близина призренског 
краја седишту пећких патријараха била је узрок што су 
његови становници често учествовали у ослободилач-
ким покретима које су они помагали. То је било, тада за-

Богородица шира од небеса 
(фреска из манастира Црна Река, конха апсиде, Зограф Лонгин, 

крај XVI века)
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иста, најнемирније подручје које су Срби насељавали, 
па је зато и највише трпело од турског насиља. О голго-
ти крстоносног српског народа у то време читамо у сачу-
ваним записима: „И в то времја и лето бе крепка глад и 
насилованије љуто и погуби от исмаилит’н јакоже нест 
можно сказати јазику такво зло и озлобленије35“... , „Бе-
да уби мње от проклетих агарјан; проклети, проклети, 
проклети, амин36“. У та претешка времена манастир све-
тог Петра је привремено запустео.37 Нарочито тешке по-
следице за наш народ изазваће аустро – турски ратови 
вођени у ХVII и ХVIII веку. После пораза Аустријана-
ца код Качаника38, од удружених Турака и Татара, срп-
ски народ је у Старој Србији, доживео трагедију као ни-
када дотле у својој историји. Она је била у истини гроб-
ница живих и мртвих. Турци су тада разорили 360 ме-
ста у Старој Србији.39 У једном запису из манастира Де-
чане овако се описује то стање: „... љути страх и беда та-
да беше: матер од деце раздвајаху, а оца од сина. Младе 
робљаху а старе секаху и дављаху. Тада људи на се смрт 
призиваху а не живот од проклетих Турака и Татара. Ја-
ој мени љуте туге. Када прихватише Турци подиже се на 

35 Запис монаха Пахомија из 1575. године, из манастира Св. Троји-
це – Русинице.

36 Запис из ХVI века, урезан оштрим предметом на једном камену 
узиданом у врата параклиса Св. Николе, Душановог манастира Св. Ар-
хангела код Призрена.

37 О томе нам говори запис који је на фрескама испоснице Св. Пе-
тра угребао монах Агатангел: „ва лето 1572 бист запустеније обитељи 
сеи“ (М. Панић Суреп, Кад су живи завидели мртвима, Београд 1960, 
94, 242).

38 2. јануара 1690. године.
39 Г. Стојановић, Србија у време бечког рата, Београд, 1976, стр. 

161 – 163.
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манастир Дечане паша Гашли40 из племена Гаш41“. Овим 
страдањима треба додати још велику сеобу нашег наро-
да под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем42, која 
је исто тако утицала на смањење броја српског станов-
ништва у Старој Србији а избегли народ изложила вели-
ким страдањима. Следећи ударац који је доживео наш 
преостали народ у Старој Србији, био је турски гено-
цид извршен над њим за време аустро – турског рата43, 
када је због поновног устанка Срба дошло до друге ве-
ће сеобе под Арсенијем IV Јовановићем Шакабентом.44 
Ускоро после овога следује укидање самосталности Пећ-
ке патријаршије45, што ће довести до потпуне дезорга-
низације нашег народа и још веће пауперизације. Од то-
га времена Турци почињу у опустошена или умањена 
српска насеља, у околини Призрена и у Метохији, да ин-
тензивније насељавају своје колонисте из северне Алба-
није па зато почињу да продиру у све крајеве Косова и 
Метохије. Ти турски колонисти – Арбанаси, убрзо по 
досељавању примају ислам, због чега их Турци фавори-
зују, и зато они почињу да спроводе нечувена насиља 
над преосталим српским становнишвом. Тај терор се 
састојао од безобзирног отимања њихових имања и ру-
шења српских цркава и манастира. Због оваквог стања 
он почиње да се исељава на различите стране, јер ако је 
неко желео да остане на прадедовској земљи морао је 

40 Арбанас из племена Гаш из Албаније (пр. Р. Катића).
41 Цитат по Г. Станојевићу, Љ. Стојановић, Записи и натписи, I, 

488, бр. 1907.
42 1690. године.
43 1737 – 1739. године.
44 1742. године
45 1766. године.
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или да се потурчи или да буде убијен. Већина оних, ко-
ји су примили ислам, била је албанизирана. Колико су 
биле тешке прилике за наш народ у том крају од ХVII 
– ХVIII века, потврдиће нам следеће чињенице. Године 
1616. срушени су Душанови Свети Архангели,46 у време-
ну од 1749 –1756. године катедрална црква митрополије 
призренске Свете Богородице Љевишке била је претво-
рена у џамију,47 док су метох Светог Петра Коришког, 
манастир Светог Апостола и Еванђелисте Марка и мана-
стир Свете Тројице Русинице, до 1831. године били пу-
сти. Због наведеног стања, у Призрену и у његовој око-
лини, сви су манастири опустели. То је било доба када 
је процес исламизације и албанизације био најинтензив-
нији. На смањење броја српског живља утицао је и по-
мор изазван епидемијама куге и глади.48 

У тим тешким временима турског ропства, мана-
стир Светог Петра беше као извор из кога је српски на-
род призренског краја црпео животне сокове, а чудесна 
исцељења и благодатна помоћ од моштију преподобног 
беху као писма из небеске отаџбине која крепљаху срп-
ски народ подсећајући га да је „земаљско за малена цар-
ство а небеско увјек и до вјека“. Читајући их духовним 
очима вере и сећајући се Голготске Христове жртве за 
род људски, српски народ тога краја у духу остаде сло-
бодан очувавши своју свету веру. Ту духовну, Христо-
ву слободу, је Преподобни и богоносни отац наш Петар 
стекао богоугодним и трпељивим животом својим, на 

46 П. Костић, Црквени живот, 125.
47 Исто, 76.
48 Сви наведени подаци о страдању српског народа на Косову и Ме-

тохији преузети су из књиге Реље В. Катића – „Манастир Светог Пе-
тра Коришког“, Народна и универзитетска библиотека Нови свет, При-
штина, 1995.
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који је, својим светим моштима, позивао васцели Хри-
стоименити народ српски. Будући извор снаге српског 
народа, манастир Светог Петра је био мета честих напа-
да турских и арбанашких зликоваца. Прича се, кад су 
арнаутско племе Кабашани населили данашње село Ка-
баш (некада се оно звало Свети Петар) и Скоробиште, 
да су толика зверства чинили, да су чак и мошти свети-
теља спаљивали и у таквим се приликама веселили. Јед-
ном, ове слуге сатанске, одлучише да спале мошти Пре-
подобног Петра, на које долазе „Ђаури“ да траже лека и 
помоћи. Калуђери су вешто и дуго одвраћали Арнауте. 
Када су увидели да у томе неће успети, реше се да позо-
ву све крвопије из кабашког краја, да их поопијају и он-
да са њима сврше. Претходно Свете мошти из манасти-
ра пренесу у једну пећину и ту их добро сакрију, како се 
не би родбина изгинулих Арнаута светила на светитеље-
вим моштима. Пошто су поубијали Арнауте – зликовце 
– побегну ноћу из Коришког манастира и дођу у Ибар-
ски Колашин49, у село Брњак, испричају тамошњим се-
љанима о ономе што су учинили и замоле их да пошто 
– пото настоје да се Свете мошти пренесу у Колашин. 
Како је крај где је Коришки манастир необично богат 
пашњацима (ту је чувена Попова ливада, Царева Лива-
да, Кнежева Пољана, и тд.), то су људи из Колашина до-
лазили овамо у косидбу и остајали по цело лето. На тај 
начин, они су имали и газде код којих су годинама ради-
ли и добро се познавали. С тога су калуђери успели, да 
те косаче наговоре, да Свете мошти преподобнога Пе-
тра пренесу ноћу у Колашин и на тај начин сачувају. На-

49 Ибарски Колашин је област у долини горњег тока Ибра, између 
планине Рогозне и Мокре Горе, Косова и Рибарићке клисуре.
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шавши Свете мошти на указаном од калуђера месту, Бр-
њачани их са страхом и побожношћу целиваше а затим, 
молећи се Светом Петру кренуше пут Колашина на ру-
кама носећи кивот са моштима.50 Са лакоћом они иђа-
ху час кроз шуме, час преко река, а час кроз дубодоли-
не, све до места близу села Брестова, одакле се Свете мо-
шти не даваху помаћи.51 О том чуду сељани обавестише 
калуђере, који дошавши к моштима сатворише усрдну 
молитву преподобноме, обраћајући му се као живоме 
у телу. На њихове молитве кивот са моштима поново 
постаде лак као и раније, те они заблагодаривши препо-
добном наставише свој пут52, док најзад нису дошли до 
величанствене боготесане стене масива Мокре Горе, где 
се, срастао уз као зид стрму литицу, попут ластавичјег 
гнезда, налазио манастир Црна Река.53 Ту, у пећинску цр-
кву манастира Црна Река, монаси и побожни Брњачани 
положише Свете мошти преподобног и богоносног оца 
нашег Петра Коришког, и оне ту, као Свети украс и сла-

50 Препричао Милан Н. Бојчевић у свом раду „Св. Петар Коришки 
и његов манастир“, Скопље, 1940, стр. 49, користећи запис руског кон-
зула Гиљфердинга из ХIХ века. 

51 О застоју код Брестова – Милан Поповић, Када су пренете мо-
шти Св. Петра Коришког у Црну Реку код Тутина, Весник, 1 – 15. 08. 
1973, 7.

52 По предању, на месту где су спуштене мошти, избио је извор би-
стре воде који и данас постоји. Још се у предању каже да је на брду ви-
ше Зубиног Потока један од Колашинаца умро од великог умора. По 
њему је брдо добило име Илиница (Д. Бојовић, Манастир Црна Рије-
ка, Ars Libri, Београд, Стари Колашин, Зубин Поток, 2002, стр.38). 

53 Што се тиче године преноса моштију Светог Петра из коришке 
у црноречку обитељ, са сигурношћу се може устврдити само то да су 
Свете мошти у Црну Реку пренете пре 1709. године. Ово се може тврди-
ти на основу сачуваног записа на једном манастирском минеју из тог 
времена, који гласи: „Писа раб Божији Радојица и Станка писа овај ми-
неј Драгићу за душу и ко ће га отети од свете цркве да му је противник 
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Свете мошти Преподобног Петра Коришког
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свети Арханђел и свети Петар“. Више о преносу моштију Преподобног 
Петра видети у монографији „Манастир Црна Ријека“, Драгиша Бојо-
вић, Ars Libri, Београд, Стари Колашин, Зубин Поток, 2002, стр. 35. 

54 Пећинска црква Манастира Црна Река је посвећена Светом Ар-
ханђелу Михаилу. Манастир се налази на левој обали истоимене речи-
це, у западном делу Ибарског Колашина, између Косовске Митровице, 
Пећи и Новог Пазара. 

55 Да је манастир постојао 1760. године закључујемо из једног са-
чуваног записа његовог последњег игумана Нићифора у књизи „Про-
лог за септембар (Житија светих)“, која се у то време налазила у мана-
стиру. Од целокупног манастирског комплекса данас су остали само 
масивни стубови (на којима је грађена црква) и делови зидова цркве. 
Фреске и цело здање су јако оштећени што због елементарних непого-
да и пропадања материјала услед трошности и старости, што због на-
мерног уништења од стране локалних мештана Албанаца. Још увек по-
стоје остаци фресака у олтару уклесаног у стену и на стенама. Цео ком-
плекс прати судбину нашег народа на Косову и Метохији. Објекат делу-
је јадно и запуштено и препуштен је на милост и немилост Албанаца 
тог краја. Немили догађаји на Косову и Метохији од 1999. године дове-
ли су до још већег уништења овог бисера наше вере и културе и потпу-
ног исељавања православног живља из Корише и околних села. 

ва црноречке обитељи, и до данас почивају54. Манастир 
пак, Светог Петра Коришког, опстајао је без моштију до 
краја 18. века, када у његовој околини, из раније наведе-
них разлога, није остало православног живља, па је зато 
морао бити напуштен од његових последњих становни-
ка. Његово дефинитивно уништење спровели су турски 
колонисти – Арбанаси, из оближњег села Кабаша које 
се некада звало Свети Петар.55 

Глас о преносу целебних моштију преподобног брзо 
се пронео на далеко, те народ у све већем и већем броју 
поче долазити његовим Светим моштима и то не само 
православни него и муслимани, и по вери својој добија-
ху исцељења и благодатну помоћ. Све се ово дешавало 
промислом Божјим, који је хтео да овај непресушни из-
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Манастир Црна Река

Што се тиче цркве „Сети Петар Нови“, у селу Кориши она је посто-
јала током ХV – ХVIII века. По П. Костићу, дефинитивно је порушена 
1885. године „од чувеног зулумћара Рустема Кабаша“. По ослобођењу 
1912. године била је обновљена да би убрзо за време окупације 1915 – 
1918. године била поново срушена. На том месту била је касније подиг-
нута турска школа која је порушена 1930. године, када је поменута цр-
ква обновљена. Поново је била порушена 1941. године и у том стању 
је остала и до данас. (више о овој цркви видети у: М. Ивановић, Оста-
ци цркава и испосница у анахоретској насеобини Св. Петра Коришког 
у данашњем селу Кабашу код Призрена и његовој околини, поменути на-
учни скуп, стр. 173).

Манастир Св. Марка, метох манастира Св. Петра Коришког, су по-
дигли браћа Призренци Јован и Бранко Влахићи 1467. године. Посто-
јао је до 1915. године, када су га порушили Арбанаси из села Кабаша. 
Између два рата он је био делимично обновљен и поново био порушен 
1941. године (П. Костић, Црквени живот, 103) а 1981. године спаљен 
(исто 141 – 143), такође од стране Кабашана. Обновљени манастир је 
1999. године, од стране ОВК, потпуно сравњен са земљом. 
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вор исцељења, нашавши се у средини са још увек већин-
ским српским становништвом, у то време густо насеље-
ним у околним селима,56 поново постане искоришћен у 
правој мери. С друге, стране црноречки манастир, при-
љубљен уз стрму стену високо изнад корита истоимене 
реке, надвијен огромним масивима Мокре Горе и столет-
ном шумом, кроз коју се уским и зими непроходним ко-
зјим стазама једино и могло доћи, далеко од погледа не-
добронамерника, би идеално место за чување тако вели-
ке светиње, за све време турског ропства.57 Од времена 
његовог првог игумана – Светог Јоаникија Девичког, ко-
ји својим подвизима и молитвом освети пећину у којој 
је манастир смештен58, па до данашњег дана, манастир 
је био духовно и просветно жариште целог краја. Ње-
гов светосавски пламен је нарочито појачан од време-
на када је обогаћен Светим моштима преподобног оца 
нашег Петра Коришког. Као и у Кориши, мошти препо-
добног, пружајући исцељења и благодатну помоћ, беху 
велика утеха и укрепљење црноречком братству и окол-
ним житељима у тешко време турског робовања. И ов-
де, човекомрзац ђаво, који за живота преподобног вођа-
ше жестоку борбу са њим, нахушка своје слуге у лицу 
турских зулумћара, те су у пар наврата нападали мана-

56 О становништву Ибарског Колашина у средњем веку видети у: 
Синиша Мишић, Ибарски Колашин у средњем веку, „Манастир Црна 
Ријека и Свети Петар Коришки“, исто, стр. 13 – 23.

57 Као у сигурније и скровитије место, далеко од очију турских зли-
коваца, у Црној Реци су 1867. године пренете мошти Светог Краља Сте-
фана Првовенчаног, одакле су после 9. година враћене у Студеницу. 

58 Свети Јоаникије Девички је био оснивач првог црноречког оп-
штежића. Подвизавао се једно време у хладној и влажној црноречкој 
пећини, па када је пронађен и откривен, да би избегао људску славу и 
поштовање, побегне и сакрије се у непроходне шуме Дренице, где је 
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стир. Тако су исламизирани Вучетићи, из оближњег се-
ла Црниш, 1731. године, извршили напад на манастир у 
коме није било жртава.59 Озбиљнији напад био је о Бо-
жићу 1763. године, када су погинула два Турчина, док је 
игуман Максим рањен побегао у Свету Гору.60 Тада је ма-
настир запустео а мошти преподобног вероватно при-
времено склоњене на сигурније место. Злоба ђаволска 
према преподобном и његовој новој обитељи још јед-

продужио свој богоугодни подвижнички живот, и где се и упокојио у 
Господу 1430. године, на месту где се сада налази манастир Девич. Спо-
мен његов 2 /15. децембра.

59 У сачуваном запису о томе стоји: „Не платише, неке узеше на 
правди Божијој, и зулумом великием“ (Љуба Стојановић, Стари срп-
ски хрисовуљи, акти, биографије, летописи, поменици, записи и др., 
Споменик СКА. III, 1890, 177).

60 Исто, 177.

Преподобни Јоаникије Девички 
(оснивач првог црноречког 

општежића)
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ном је испољена после краћег времена, паљењем мана-
стирске цркве од стране Турака.61 

Молитвено поштовање, љубав и вера у исцелитељ-
ну моћ овог великог светила српске земље, били су у ср-
цима многих верних и у крајевима удаљеним од црно-
речке обитељи. Испуњен таквом љубављу, богољубиви 
Которанин, Саво Гачанин, приложи дрвени ћивот Све-
том Петру у коме Свете и чудотворне мошти Преподоб-
ног и богоносног оца нашег Петра и данас почивају62. 

Трпељиво носећи јарам турског ропства, православ-
ни Срби, потпомагани благодатним и чудотворним деј-
ством Божјим и угодника његовог Петра Коришког, са-
чуваше веру своју и духовну слободу у Господу, а онда 
наоружани вером и ограђени милошћу Божјом, збаци-
ше са себе окове петвековног ропства и поново стекоше 
националну и државну слободу.

У слободној држави, све до 1933. године, монаштво 
у црноречкој обитељи замире. У том периоду парохиј-
ску дужност у Црној Реци обавља неколико свештени-
ка. Манастир је поново запустео 1941. године. Непосред-
но после рата у манастир долазе искушенице из Сопо-
ћана и отац Доситеј, доскорашњи духовник манастира 
Жиче, проводе ту неколико година и поново се враћају 
у Сопоћане. После њих долази отац Мирон, а после ње-
га отац Сава Кривокућа са још две монахиње. Од 1960. 

61 У том пожару потпуно је изгорела икона Пресвете Богородице 
на иконостасу (уместо ње данас стоји икона Пресвете Богородице из 
1801. године), и својим највећим делом иконостасни крст. Гареж од тог 
пожара се и данас може видети на црноречком иконостасу који данас 
нема иконостасни крст. 

62 Било је то 1870. године. Кивот је саградио Јосиф Савин а на ње-
му се налази запис са измишљеним подацима о пореклу и времену жи-
вота Светог Петра. 
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до 1978. године манастирски настојатељ био је јеромо-
нах Сава Чанчаревић. Послератни период је био пери-
од духовног замирања нашег народа и губљења духов-
не слободе очуване и у претешким временима петвеков-
ног турског ропства. Српски народ робује греху а број 
оних који се искрено моле пред моштима Светога Пе-
тра никада није био мањи. Пошто је отац Сава морао 
да пређе у други манастир, а није било никог ко би мо-
гао да га замени, тадашњи епископ Рашко–призренски 
а садашњи патријарх Српски Павле, води се мишљу да 
Свете мошти из Црне Реке премести у манастир Сопо-
ћане. Но, једно су мисли људске а друго Божије. Свебла-
ги и многомилостиви Господ, чијом су силом и мртви 
васкрсавали, а из неплодне и престареле утробе настао 
многољудни народ, устроји да та 1978. година не буде 
година поновног запуштања манастира и другог прено-
са моштију, него година црноречког васкрсења. Лазаре 
изиђи напоље! И изиђе умрли увијен повојима дугим 
више деценија, а лице му убрусом заборава повезано. 
Наиме, прекретне 1978. године, молитвама Светога Пе-
тра, у Црну Реку долази духовно чадо Аве Јустина Ће-
лијског, доктор теолошких наука, јеромонах Артемије 
Радосављевић. Окриљен благословом и молитвеним за-
ступнишвом Светог Петра и свог духовног оца – вели-
ког молитвеника и богослова свога времена, овај некада-
шњи професор богословије у Крки и Призрену, са вели-
ким жаром и усрђем ради на материјалној и духовној об-
нови манастира. Убрзо под окриље Светога Петра при-
стижу и друге, младе богољубиве душе. Сви они одба-
цивши све лепоте овога света, еванђелски узимаху на 
себе јарам Христов и усрдно, у послушању, смирењу и 
трпљењу служаху Богу и Светоме Петру. Број братије 
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се из године у годину повећавао а живљење њихово бе-
ше испуњено љубављу и послушањем према своме игу-
ману. Ограђивана молитвама Светога Петра, црнореч-
ка обитељ у правој мери постаде оаза мира и љубави, 
дом молитве, предворје раја, светло место у тами бого-
одступништва. Братство духовно сазрева, расте кроз по-
слушање и смирење, а онда 1983. године велика радост 
– после дужег времена прво монашење на манастирској 
слави, Аранђеловдану. Следе нова монашења, рукопо-
ложења, пристижу нови искушеници. У свачијем срцу 
је велика радост која долази од смиреног служења Богу 
и ближњима. После неколико година изграђује се мост 
преко језера у Рибарићу а скеле и чамци постају про-
шлост, пробија се пут до манастира и већ се може коли-
ма доћи до манастира, обнавља се црква и стари орону-
ли конак, који је почетком ХХ века служио као школа, а 
нешто касније гради се нови конак за смештај увећаног 
братства. У новом конаку, на велику радост братије, са-
грађена је и капела посвећена Светом Великомученику 
краљу Јовану Владимиру за службу у зимским данима. 
Света Литургија се већ свакодневно служи. Манастир-
ско звоно некако радосније одзвања позивајући на мо-
литву; како и не би када је толике године ћутало или би-
ло замењивано школским звоном. Чини се да се чује и 
до Београда објављујући Српском народу овај редак дра-
гуљ наше средњевековне културе, скривен пуних 700 го-
дина од очију шире Српске јавности. Ето и првих гости-
ју – млади студенти, богослови, боготражитељи – желе 
да проведу једно време у манастиру. Примају се широка 
срца, постају део општежића. Број манастирских прија-
теља из свих крајева Српске земље расте и сви они по-
стају део манастира – црноречани, спремни да помогну 
у свакој прилици. Милошћу Божјом и молитвама Све-
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тога Петра, број братије 1991. године достиже до 15 и 
те исте године отац Артемије буде изабран за епископа 
Рашко–призренске епархије којој и припада манастир 
Црна Река. Од тада овај свети манастир постаје „расад-
ник“ монаштва за целу епархију. Део црноречке братије 
по благослову владике Артемија, убрзо прелази у мана-
стире Зочиште, Високи Дечани, Сопоћани, да духовно 
и материјално обнове ове наше велике светиње. Мило-
шћу Божјом у томе и успевају тако да монаштво почиње 
да цвета и у тим манастирима а самим тим и духовни 
живот у срединама у којима се налазе. Време је пролази-
ло и са собом, у црноречку обитељ, доносило нове иску-
шенике што је створило могућност за оживљавање но-
вих манастира у епархији. То Богопромислитељно „ро-
јење“ и данас траје и већ сутра неку стару српску заду-
жбину или запустели манастир оживеће црноречки мо-
наси. Светојустиновски дух и осећај заједништва увели-

Црноречко братство (фотографија из 1991. год.)
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ко живи у „распетој епархији“ и за целу епархију се мо-
же рећи да представља један велики манастир у коме су 
келије поједини манастири и у коме је игуман сам Пре-
подобни и Богоносни отац наш Петар Коришки, чијим 
се молитвама и догоди ово велико чудо васкрсења мона-
штва у епархији. Но злоба ђаволска не мирује. Као нека-
да на Коришки манастир, тако сада на овај велики мана-
стир који обухвата целу епархију, устадоше слуге њего-
ве и попалише многе цркве и манастире – келије њего-
ве. Настаде још једна голгота православног народа на 
Косову и Метохији а Пилат је и овог пута албански на-
род са умноженим потомцима многих Рустема63. У тим 
тешким искушењима кроз које је наш народ на Косову 
и Метохији пролазио и још увек пролази, једини који су 
остали уз мученички српски народ били су управо мо-
наси и свештеници „распете епархије“. Крепећи га и по-
мажући га на сваки начин, заједно са својим епископом, 
он још увек у својој голготи опстаје а даће Бог угледаће 
и светли дан свога васкрсења. 

Молитвама овог српског Антонија Великог, у задње 
време оживљава и српско скитско монаштво. Недалеко 
од црноречког манастира, саграђена су три скита64, у ко-
јима они који прођоше основну школу монаштва у оп-
штежићу, далеко од погледа света, воде савршенији мо-
нашки живот у сабраности ума свога, увек пред очима 
имајући равноангелно житије Светог Петра. И као што 
у средњем веку око коришког манастира изникоше ана-

63 Рустем Кабаш – познати зулумћар из ХIХ века који је срушио 
цркву Св. Петра, саграђену од старца Григорија у ХIV веку у селу Ко-
риши. 

64 Посвећени су: Преподобном Силуану Атонском, Светим Прао-
цима и Светом Великомученику Краљу Стефану Дечанском.
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хоретске насеобине, тако данас око црноречког мана-
стира полако ничу скитови у којима се слави Троједини 
Бог који је диван у светитељу свом Петру Коришком чу-
дотворцу. 

Говорећи о миомирисним цветовима, које се у лику 
монаха, руком Светога Петра, приносе Богу, поменимо 
и његов најмиомириснији цвет – Преподобномученика 
Харитона. Овај дивни монах и мученик рођен је 21. но-
вембра 1960. године у селу Сеоце код Луковске Бање (оп-
штина Куршумлија). Као искушеник у Црну Реку долази 
1995. године. Ту проводи 2 године које испуњава пожр-
твованим радом, послушношћу, смирењем, редовним и 
усрдним похађањем богослужења и осталим монашким 

Св. новомученик Харитон  
(фреска у капели Св. Николаја 

Жичког у манастиру Св. Архангела 
код Призрена, рад Милоша Рашког)

Гроб Св. новомученика 
Харитона
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врлинама. Почетком 1988. године заједно са још једним 
искушеником буде премештен у манастир Светог Мар-
ка у Коришу код Призрена, а одатле, из безбедносних 
разлога, у манастир Светих Архангела код Призрена. Ту 
је замонашен у малу схиму 1998. године. Мученички је 
пострадао у околини Призрена 15. јуна 1999. године од 
шиптарских зликоваца, само зато што је монах Христо-
ве цркве и што је Србин. „Мучен би и злостављан, али 
не отвори уста својих; као јагње на заклање вођен би и 
као овца нема пред оним који је стриже не отвори уста 
својих“ (Ис. 53, 7). Његово Свето, обезглављено и изма-
сакрирано тело пронађено је после више од годину дана 
и предано је земљи у црноречкој обитељи да је освећује 
и краси а његова света душа краси рајске обитељи Све-
тих Српских Мученика и Новомученика. 

Данас у црноречку обитељ, на поклоњење моштима 
Светога Петра, долази све већи број људи међу њима и 
не мали број муслимана. Од времена када су Свете мо-
шти пренете из Корише у Црну Реку, сваког 29. јуна (12. 
јула), на дан прослављања Светих и врховних Апостола 
Петра и Павла (Петровдан), у манастиру се окупља по 
неколико хиљада људи да се поклони, помоли или забла-
годари Светом Петру чије име постаде „заклетва и укле-
тва“ овог краја. У манастиру се свечано и уз присуство 
све већег броја верника прославља и дан блаженог пре-
стављења преподобног, 5. јун (18. јун), или мали Петров-
дан како се у народу назива, и сабор Светог Архангела 
Михаила – Аранђеловдан, 8. новембра (21. новембра). 
Тада се и кивот са Светим моштима отвара на велику 
радост верних. Из Црне Реке верни носе освећену воду, 
уље из кандила Светог Петра или воду Светог Архан-
гела Михаила којом верни помазују очи и лице или пи-
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ју65, но оно најдрагоценије што са собом носе јесте нео-
писиви осећај душевног мира и спокојства који прожи-
ма ово парче неба на земљи. Велики је број оних који, 
опчињени свештеним миром и рајском лепотом црно-
речке обитељи, уз молитвено заступништво преподоб-
ног, скренуше са широког пута греховних наслада и по-
ђоше уским и трновитим путем врлина. Неретки су при-
мери искреног покајања и исповести пред моштима пре-
подобног Петра. То су уједно и најмиоморисније жртве 
и прилози које верни приносе преподобном поред оних 
у разним намирницама, новцу, стоци. Многи своју де-
цу желе да крсте баш поред моштију преподобног и че-
сто им дају име овог Светитеља, нарочито они који по-
сле дугогодишње бездетности, молитвама његовим до-
бише пород.

Верни народ на Светој Литургији (Петровдан 2005. године)

65 То је света вода која се кап по кап скупља у једном каменом уду-
бљењу у пећини. Вода је целебна, и како верници кажу, нарочито пома-
же код болести очију. Верници њоме помазују очи и лице или пију (не-
давно урађена анализа ове воде показује да је вода изузетно чиста са 
PH фактором 7. Цитирамо изјаву сестре која је вршила анализу: „Толи-
ко је чиста да може директно у вену да се убризга“. 



Преподобни Петар Коришки76

Дивна су и многобројна чудеса Светог Петра учиње-
на од времена његовог пресељења са земље на небо па 
све до наших дана. Молитвама његовим многи хроми 
су проходали, неми проговорили, слепи прогледали. На-
рочито су бројна исцељења од ђавоиманости. Испод мо-
штију постоји лежај на коме поклоници проводе једно 
време просећи благодатна исцељења за душе и тела сво-
ја, која и богодарежљиво добијају сви они који са вером 
и љубављу приступају66. Међу њима је и велики број му-
слимана. Нека од тих чудесних исцељења записана су 
у црноречком манастиру али је ипак највећи број запи-
сан само у срцима многих верних. Нама пак који смо 
сведоци тих чудесних исцељења и онима који са вером 
слушају о њима, она говоре о великој слободи коју пре-
подобни има пред Господом и да је тело његово у време-
ном животу било храм Светога Духа. Вером, љубављу, 
надом, молитвом, постом, кротошћу, смиреношћу, тр-
пљењем и осталим еванђелским врлинама украсивши 
душу своју преподобни постаде „учесник у Божјој при-
роди“ (2. Птр. 1, 4). „Свет у свему живљењу“ (1. Птр. 1, 
15), он је мислио Богом, волео Богом, осећао Богом, де-
лао Богом, живео „животом сакривеним с Христом у Бо-
гу“ (Кол. 3, 3). Отуда и Божанске, бесмртне, свепобедне 
чудотворне силе у његовим Светим моштима. Та Божан-
ска сила посведочује да је Христос заиста вечни Богочо-
век и да прославља оне који Њега прослављају. 

Имајући пред очима равноангелно житије у посту 
и молитви Преподобног и богоносног оца нашег Петра 
Коришког, и сами загрејмо срца љубављу према Госпо-
ду који рече: „Ако ме љубите заповести моје држите“ 

66 У народу се раширило веровање да је за добијање исцељења нео-
пходно да се заспи испод моштију.
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(Јв. 14, 15). И тако ревносно испуњавајући заповести Го-
сподње украсимо душе наше сваком еванђелском врли-
ном и неуморно се успињимо лествицом живота, која 
води у живот вечни и царство небеско, где Господ наш 
обитава, коме нека је слава заједно са Оцем и Светим 
Духом, у векове векова. Амин.
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Преподобни Петар Коришки 
 (фреска из припрате Пећке Патријаршије, XVI век)



Чу де са су јед на од ка ри ка у лан цу до бро чин ства ко-
ја Бог чи ни чо ве чан ству. Тај дар Бо жи ји дан нам је 

бла го во ље њем и ми ло ср ђем Бо жи јим а ми смо ду жни 
да се пре ма да ру и Да ро дав цу од но си мо са ве ли ком по-
бо жно шћу и бла го ра зум но шћу. Чу де сна ис це ље ња учи-
ње на са мим Го спо дом или пре ко Ње го вих угод ни ка има-
ла су све ти сми сао и све ти циљ – да кроз про ла зно спа-
се ње те ла од те ле сних бо ле сти, ви дљи во и опи пљи во за-
све до че о мо гућ но сти веч ног спа се ња ду ше и те ла. За-
то су она апо сто ли Ре чи Бо жи је и све до че о си ли и вла-
сти Бо жи јој над свом ви дљи вом и не ви дљи вом тво ре-
ви ном. Ствар ни из вр ши тељ чу да, бла го ве сти ве ли ки ру-
ски све ти тељ Иг ња ти је Бр јан ча ни нов, упра во је – Реч. 
Где се при ма реч ни је ну жно зна ме ње, због до сто јан ства 
ко је при па да Ре чи. Чу де са и зна ме ња су упра во – снис хо-
ђе ња не мо ћи људ ској. Да би се де си ло чу до, ни је по треб-
на са мо си ла чу до твор ца, већ и ве ра оног ко ме се чу до-
тво ри.

Мно го број на и пре див на су чу де са пре по доб ног и 
бо го но сног оца на шег Пе тра Ко ри шког, учи ње на од ње-
го вог пре ста вље ња до да нас. Пре ко њих пре по доб ни, 
апо стол ски, кроз ве ко ве, про по ве да исти ни тост и си лу 

^UDESA
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Преподобни Петар Коришки82

вере православне. Многа од њих, као што и у житију 
рекосмо, остала су записана само у срцима многих вер-
них, и по њиховом одласку из земног живота и сама за-
пала у таму заборава. У новије време у црноречком ма-
настиру записујемо сва чудеса по сведочењу оних који 
су примили исцељења или њихових очевидаца. Један ма-
ли део дајемо у наредним редовима у славу Бога који је 
диван у угоднику свом Преподобном Петру Коришком 
чудотворцу.

Божија опомена архитекти

Започињући материјалну обнову црноречког мана-
стира, тадашњи настојатељ јеромонах Артемије Радо-
сављевић, упутио је позив стручњацима Завода за за-
штиту споменика културе у Краљеву, да дођу и виде у 
каквом је стању манастир и на основу тога одобре по-
требна средства за његову обнову. Позив је прихваћен и 
ускоро у Црну Реку долази архитекта Вељко. После раз-
гледања манастирских објеката констатовао је да је об-
нова потребна. Ту своју констатацију Вељко и саопшти 
настојатељу и братији окупљеним у манастирској кухи-
њи, говорећи да је њихов манастир од изузетног исто-
ријског и културног значаја, те да је обнова потребна, 
али да средстава у Заводу нема довољно. Јер, мора се, ре-
че, улагати у приоритете а то су: Студеница, Грачаница, 
Дечани и други... Само што је изговорио последњу рече-
ницу у свом образложењу с плафона се обруши повећи 
комад малтера и паде на сто, неколико сантиметара ис-
пред говорника. Комад малтера од педесетак килограма 
уздрмао је сто а шољица с кафом која је стајала испред 
Вељка распрсла се у парампарчад. Ударац о сто је био то-
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лико јак да су сви занемели од страха и чуђења овој из-
ненадној поруци. На сву срећу порука је прошла без по-
вређених.

Када се на првом састанку дискутовало о расподе-
ли средстава за рестаурацију манастира многи су се у 
почетку залагали за поштовање утврђених приоритета. 
За реч се при томе јави Вељко и исприча чудесан дога-
ђај приликом боравка у црноречком манастиру. Из при-
че су сви схватили поруку светога Петра да се са обно-
вом мора кренути и једногласно су Црну Реку уврстили 
у приоритете. Завод је касније извршио обимне радове 
на рестаурацији и обнови манастирских објеката који 
су омогућили нормалан живот братије у манастиру ко-
ји ће касније, промислом Божјим и молитвама светога 
Петра, постати духовно жариште целе рашко – призрен-
ске епархије.

Чудо спасавања од сигурне смрти

Године 1981. два аутобуса верника из Велике Плане 
на путу за манастир Девич свратише и до црноречког 
манастира. Била је мркла кишовита ноћ. Да би се дошло 
до манастира морало се скелом и чамцем преко језера 
„Газиводе“. Само они најтврђи у вери и љубави према 
светом Петру одлучише да и при тешком времену и сла-
бој видљивости наставе пут од око сат времена пешаче-
ња колико треба од језера до манастира. Тридесетак вер-
ника који до манастира стигоше дочекао је о. Артемије 
с фењером, јер у манастиру још увек није било струје. Је-
дан од пристиглих гостију, по имену Гвозден, упита у ма-
настирском дворишту: „па људи где је овде црква?“ Мла-
дић који је био гост у манастиру показа руком у прав-
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цу цркве и рече: „ено је тамо“. Не знајући да преко су-
вог корита реке, на том месту понорнице, постоји дрве-
ни мост преко кога се улази у манастир, Гвозден крену 
журно кроз мрак и промашивши мост стрмоглави се у 
кањон са висине од око седам метара. Крикнуо је једном 
и заћутао. Два младића, манастирски гости, узевши фе-
њер сиђоше у кањон очекујући да тамо угледају разбије-
но о огромно камење тело несрећног Гвоздена. За дивно 
чудо он је не само остао жив него није било ни озбиљ-
нијих повреда, сем једне мале посекотине на глави. Ка-
да је изашао из кањона уз помоћ она два младића и сам 
је журно закорачао преко моста да заблагодари светом 
Петру на указаној милости. Ту ноћ је Гвозден провео у 
манастиру славословећи Бога и угодника Његовог Пе-
тра Коришког чудотворца а сутрадан после доручка сре-
тан и благодаран наставио пут према Девичу са својим 
сапутницима. 

    

Слично чудо свети Петар учинио је на Петровдан 
неколико година касније када је са моста у кањон пала 
беба на очиглед мноштва народа који се беше окупио на 
сабору. Када су је изнели из кањона беба је била жива а 
трагова повреде нигде није било, на велику радост мај-
ке и свих присутних.

Чудо исцељења немих и непокретних 
 или тешко покретних

На Васкрс 2004. године, на поклоњење моштима све-
тог Петра долазила је и Неда Ђукић, старица из обли-
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жњег села Горњег Јасеновика која нам је испричала о се-
би следеће: На Божић 1999. године, ујутро по устајању, 
одједном сам изгубила моћ говора и осетила занемоћа-
лост тела. Претходног дана сам нормално причала, оба-
вљала редовне кућне послове и потпуно здрава отишла 
на починак, надајући се да сутрадан са својим укућани-
ма прославим Божић. У стању великог страха и панике 
због онога што ме је изненада снашло давала сам својим 
укућанима знаке рукама тражећи помоћ од њих. Одмах 
су ме пребацили у болницу у Косовску Митровицу. Док-
тори су беспомоћно слегали раменима не налазећи ни 
узрок ни лека мојој болести. Тамо сам лежала десет дана 
а онда на свој захтев изашла из болнице у истом стању у 
коме сам и дошла. Наредна три дана провела сам у свом 
дому, а онда сам са својим сином Ратком Ђукићем, ћер-
ком Станом (Лазаревић) и рођаком Радославом Ђуки-
ћем дошла у Црну Реку да тражим помоћ од светог Пе-
тра. Исред светих моштију су ми очитали молитве за ис-
цељење и после тога смо кренули кући без икаквих зна-
кова оздрављења. Трећег дана ујутро почела сам да гово-
рим, мада не разговетно. У наредних три дана сам све 
разговетније причала а снага се постепено враћала. Тре-
ћег дана је све било нормално, као да се ништа није ни 
десило. Вратила сам се својим кућним пословима благо-
дарећи Богу и Светом Петру на чудесном исцељењу.

    

Слично чудо Свети Петар је пројавио и на Слобо-
данки Дамњановић (Милојевић) рођеној на Петровдан 
1944. године у селу Трновци код новог Пазара. 

Слободанка је на Светог Илију 2005. године долази-
ла у наш манастир на поклоњење моштима Светог Пе-
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тра и том приликом нам је испричала следеће: Негде 
око моје пете године, изненада, без икаквих знакова бо-
лести, и ја и мој брат Душимир у исто време занемесмо. 
До тог тренутка, по речима моје покојне мајке Веселин-
ке која нам је о овоме касније причала, све је било нор-
мално. Моја мајка Веселинка је иначе била врло побо-
жна жена и знала је да о саборима пешице иде на покло-
њење нашим светињама удаљеним и по десетак и више 
километара. После ове несреће која је задесила мене и 
брата моја ојађена мајка се реши да ме води Светом Пе-
тру у Црну Реку и од њега тражи помоћ у својој муци. 
Тако је и било. Уочи Петровдана, када се у Црну Реку 
окупља по неколико хиљада људи, стигосмо и ја и моја 
мајка после напорног пешачења. Ту смо, као и мноштво 
другог народа преспавали у манастирском конаку. Ују-
тро је моја жалосна мајка са великим болом и тугом ис-
причала монасима о несрећи која се изненада догодила 
њеној деци и вапила за помоћ. Први смо тог празнич-
ног јутра ушли у цркву на поклоњење моштима Светог 
Петра а једно време сам, по речима мајке, и лежала под 
моштима. На велику радост и чуђење моје мајке и при-
сутног народа ја сам по устајању поново проговорила. 
Брата Душимира мајка није доводила у манастир. Он је 
касније постепено почео да говори али и дан данас по 
мало замуцкује. Слободанка данас живи у Обреновцу 
увек у срцу носећи љубав према Црној Реци и заштит-
нику њеном – Светом Петру Коришком. 

  

Пре неколико година светом Петру доведоше дете 
од пет година које од свог рођења не беше проговорило 
ни речи. Обавивши што је по обичају код кивота, роди-



 Чудеса 87

тељи су помало тужни кренули кући, не приметивши 
да је детету ишта боље. Мало испред њих ишао је неми 
синчић са сестрицом, која га је непрестано о нечем за-
питкивала: „Бато јеси ли уморан? А шта волиш да ти та-
та купи, коња или магаре?“ И, гле чуда: „Магаре!“, прого-
вори мали на велико удивљење присутних. Од тада ма-
лишан је нормално говорио, а родитељи његови и данас 
узносе велику благодарност Богу и угоднику Његовом 
светом Петру на указаној милости.

  

Слично чудо свети Петар је пројавио на Ајши Ка-
хримановић (тренутно Бишевац) коју је, у својој петој 
години, у црноречки манастир донела тетка на леђима. 
Била је нема и непокретна. После боравка испод мошти-
ју светог Петра проходала је и проговорила. Касније се 
удала и родила ћерку Сабину која је имала психичких 
проблема и молитвама светог Петра потпуно оздрави-
ла.

  

Садашњи настојатељ манастира, протосинђел Ни-
колај сведочи: Довезли су трактором једне године непо-
кретну девојчицу. Ставили су је да легне испод кивота 
светог Петра Коришког и мала је заспала. Када су је про-
будили била је потпуно исцељена и пешице кренула ку-
ћи.
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Миланка Дашић из Подгорице имала је кук укочен 
и тешко се кретала. Лекари су јој саветовали операцију 
као једино решење за њену болест. У јулу 2003. године 
посетила је наш манастир при чему је краће време лежа-
ла испод моштију Светог Петра молећи помоћ у својој 
болести. Молитва вере је била услишена. Миланка да-
нас има здрав кук и врло је покретна, како и сама посве-
дочи приликом благодарне посете нашем манастиру на 
Видовдан 2004. године.

Разрешења од неплодности

Брачни пар Часлав и Мирјана Луковић (тренутно 
живе у Панчеву) 16 година нису имали деце. Године 
1988. долазили су у Црну Реку да од светог Петра измо-
ле пород. Испред моштију су им читане молитве. Уско-
ро је Мирјана родила Сару а потом и Дуњу, Луку и Лану. 
Тако је молитвама светог Петра разрешена шеснаесто-
годишња неплодност и за шест година рођено четворо 
златне деце. Ова срећна породица често посећује наш 
манастир благодарећи Богу и светом Петру на указаној 
милости.

  

Године 2004, на дан када наша црква слави Препо-
добног Петра Коришког (18. јуна), у нашем манастиру 
је крштена двомесечна беба Петра. После крштења мај-
ка мале Петре – Анђелка Богановић (Филиповић), ис-
пуњена осећањима љубави и благодарности према Све-
том Петру, исприча нам следеће: Пре рођења Петре има-
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ла сам четири порођаја. Два пута су бебе биле мртворо-
ђене, а два пута су бебе биле живе, али су после краћег 
времена умирале. Лекари су били беспомоћни у откла-
њању узрока који су доводили до смрти беба, а мојој ту-
зи није било краја. Оно што је људима немогуће Богу је 
могуће – беху моје мисли са којима сам пошла у црно-
речку обитељ да од Светог Петра измоли помоћ у сво-
јој невољи. Док сам лежала испод моштију, у топлој мо-
литви дадох завет Светом Петру да ћу, ако родим му-
шко, детету дати име Петар, а ако буде женско – Петра. 
После краћег времена остала сам у благословеном ста-
њу и после нормалне трудноће, 12. 04. 2004. године, ро-
дила здраву девојчицу којој, испуњујући свој завет, на-
денух име Петра и просветих Светим Крштењем поред 
моштију Светог Петра на дан његовог прослављања. 

Анђелка, њен супруг и мала Петра редовно посећу-
ју нашу обитељ а поред благодарности Богу и Светом 
Петру у срцу своме носе још једну молбу – да мала Пе-
тра добије брата. Нема сумње звао би се Петар.

  

Брачни пар Горан и Слободанка Калушевић из Лаза-
ревца три године није имао порода. Лекари су установи-
ли да Слободанка не може да има деце. Вођени вером и 
љубављу према Светом Петру долазили су у Црну Реку 
и ту су им испред моштију читане молитве. Касније су, 
на њихову велику радост а на запрепашћење лекара, до-
били ћерку. И овом приликом је показана свемоћ Божи-
ја и моћ вере којом се и мртви могу васкрсавати и горе 
премештати.
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Исцељење од епилепсије

Драган Ђуровић из Тополе је до своје 20 године 
имао свакодневне тешке нападе епилепсије. Очевидци 
казују да му је лице у тим тренуцима бивало тегетне бо-
је а очи и уста отишли би у страну. Много би испустао 
пену из уста. После ноћивања испод моштију светог Пе-
тра епилептички напади се никада нису поновили.

Од епилепсије исцељења су добили и: Иван Стојано-
вић из Шљивовца код Крагујевца у својој 24 години, ко-
ји је имао епилептички напад у нашем манастиру, Влада 
Николић из Божурња код Тополе у 18 години, Ранко Па-
вловић из Корићана код Крагујевца у 16 години, Души-
ца Тијанић из Честина код Крагујевца у 25 години, Ми-
лан Барјактаревић из Београда у 18 години.

 Ово су само нека од многобројних исцељења од 
епилепсије, која се и најчешће дешавају. 

Исцељење од главобоље

Марина Јездић (рођена 1974. у Лешку) је као дете 
имала велику и неподношљиву главобољу. Лекари нису 
могли да излече њену болест нити да поставе дијагно-
зу. Уочи Петровдана, у својој дванаестој години, лежа-
ла је испод моштију Светог Петра. Ту је заспала и у јед-
ном тренутку избацила пену из уста. Од тада више ни-
је имала болове и данас нормално живи и ради носећи 
у срцу свом љубав и молитвено поштовање према свом 
великом добротвору – Светом Петру Коришком исцели-
тељу и чудотворцу.
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 Исцељење телесног недуга

Фехо Граховац родом из Постења (Нови Пазар) има-
ђаше кћер Надиру којој уста беху искривљена у страну. 
Обишао је многе лекаре али нико није могао помоћи. 
Чувши да многи добијају исцељења од Светог Петра и 
Фехо поведе своју ћерку до Црне Реке где је и чудесно 
добила исцељење. Фехо и Надира данас живе у Турској 
а о овом чудесном исцељењу сазнали смо од некадашње 
Фехове комшинице Божидарке Нићифоровић.
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Свети Петар Коришки 
(савремена фреска у параклису сабора Српских светитеља у 
манастиру Пећка патријаршија, рад монахиње Макарије)



1 Д. Ко стић, Кад је Те о до си је пи сао жи вот и слу жбу св. Пе тра Ко ри-
шко га, Бо го сло вље IХ (1934) 11.

2 St. No va ko vić, Te o do si ja mni ha Hi lan dar ca dje lo o Pe tru Ko ri škom, Sta-
ri ne JA ZU XVI (1884) 9 – 34 

Слу жбу пре по доб ном и бо го но сном оцу на шем Пе-
тру Ко ри шком, као што и у уво ду ре ко смо, са ста-

вио је Хи лан дар ски мо нах Те о до си је. На ста ла је, нај ве-
ро ват ни је око 1310. го ди не.1 Те о до си је ва слу жба за са-
да је по зна та у два пре пи са: у ру ко пи су СА НУ 123 (Ко-
ри шком по ме ни ку ко ји са др жи и Слу жбу и Жи ти је, а 
на стао је око 1570 – 1580. го ди не) и пре пи су Хри сто фо-
ра Ра ча ни на (на стао 1688. го ди не у ма на сти ру Јо ва њу 
ка блар ском). Ста ри ји ру ко пис, на жа лост, ни је у це ли-
ни са чу ван и знат но је оште ћен. Пре ма Мо ши но вој ре-
кон струк ци ји не до ста је чи та вих 36 ли сто ва, тј. крај ве-
ли ке ве чер ње, и ско ро це ло ју тре ње све до дру ге хва лит-
не сти хи ре. Ра ча ни нов пре пис да нас се чу ва у Бо ги ши ће-
вом ар хи ву у Цав та ту.2 

Одав но је би ло по зна то да по сто ји и тре ћи, хи лан-
дар ски пре пис Слу жбе Cв. Пе тру Ко ри шком. Он је мо-
гао на ста ти у по след њим де це ни ја ма ХIII ве ка а аутор 
је и да нас не по знат. Тај ру ко пис се у хи лан дар ској би-
бли о те ци во ди под бро јем 479 и не ма ни ка квих до дир-
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них тачака са Теодосијевом службом. Једини текст ко-
ји је заједнички обема службама јесте синаксарско жи-
тије после 6. песме канона, за које се сматра да га је са-
ставио Теодосије. У новије време (новембра 1969. годи-
не у Београду) протојереј Мирко Павловић „сачини и 
својеручно исписа службу преподобном оцу нашем Пе-
тру Коришком” која се такође у потпуности разликује 
од Теодосијеве службе. Копија ове веома лепе рукопи-
сне службе постоји у црноречком манастиру и по њој 
се служи сваког 5/18. јуна када се и празнује спомен бла-
женог престављења преподобног и богоносног оца на-
шег Петра Коришког. С обзиром да је ова служба непо-
зната широј јавности (за разлику од Теодосијеве која се 
може наћи у Србљаку) сматрали смо корисним да овом 
приликом управо ту службу објавимо и то на црквено-
словенском језику, а све у славу Свете, једносуштне, жи-
вотворне и нераздељиве Тројице: Оца и Сина и Светога 
Духа. Амин. 



Мэсzца ї ун іа є 7 день
Пaмzть препод0бнагw о6тцA нaшегw
ПетрA Кори 1шскагw

На мaлой вечeрни :
На Господи воззвaхъ: стіхи6рьi, глaсъ } 

зак0номъ Хріст0вьiмъ научи1всz, небрeглъ є6си2 
w6 пи1щи и6 w6 о6дeжди, но небeсньiхъ пти1цъ дё-

ло и6с п0лнивъ о4тче, и6 въ пещeру, всели1всz, бeзъ пи1-
щи и6 бeзъ покр0ва на мн0га лёта, пребьjлъ є6си2 
пре по д0 бне: тёмже во2 свётэ и6зьjде прaвда твоS, 
и6 ћкwже полyдне, о4тче возсіSлъ є6си2.

На рaло возложилъ є6си1 руки2 своz всечeстне, 
дё лаz всегдA божeственнаz, и6 не возврати1лсz є6си2 
зрS вспsть: но бьjлъ є6си2 u6прaвленъ во цaрствіе 
Хрі стA вопл0щшагwсz Б0га, во спасeніе дyшъ нa-
ши хъ.

Въ лодіи2 тэлeснэй вози1мъ, кр0ткими дьiхaніи 
кр0 тка гw дyха, легкw6 прешeлъ є6си2 житeйскую пу ч-
и1 ну мyдре: и6 на би1серэ многоцёнэмъ твоS и6мэ-
ніz продaвъ, и6 w6брётъ є6гw2 въ себЁ u6держaлъ 
є6си2, блажeнъ бьjвъ божeственньiмьi добр0тами 
є6гw2.

Мэсzца ї ун іа є 7 деньМэсzца ї ун іа є 7 день
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Препод0бенъ и6 чeстенъ свэти1лникъ божествен-
ньiй и6 свэтон0сньiй, подъ спyдомъ житeйскіz тол-
стоть2i никогдaже скрьiваетсz: но на версЁ полагa-
етъ є6гw2 вьiс0кихъ чудeсъ человэколю1бецъ. Тогw2 
моли1твами ХрістE, дaруй лю1демъ твои1мъ вeлію 
ми1лость.

Слaва, глaсъ № 
НастA богоно2се, с0лнца свэтлёишій тв0й прa-

здникъ, w6зарsетъ приходsщьiz къ тебЁ вёрою, и6 
безсмeртіемъ w6благоухaетъ, и6 душaмъ и6сточaетъ 
и6сцэленіz, Пeтре преподобне, моли1твениче w6 ду-
шахъ нaшихъ.

И ньjнё: глaсъ т0йже:
Свzтёйшаz свzтьjхъ всёхъ си1лъ, честнёйш-

аz всеS твaри, Богор0дице Владьiчице мjра, спаси1 
ньi Спaса р0ждшаz, t прегрэшeній тмори1чньiхъ и6 
бёдъ, z4ко благaz моли1твами твои1ми.

На стіховнэ: стіхирьi, глaсъ в7.
под: Д0ме Еvфрaтовъ...

±вилсz е6си2 t мaтернихъ пелeнъ сосyдъ свz-
щенъ Богу, Богон0се о4тче нaшъ Пeтре, и6 

д0мъ пресвzтaгw Духа.
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ЧестнA пред Г0сподемъ смeрть препод0бньiхъ 
є6гw2.

НосS на рaмэ своeмъ Пeтре, крeстъ Госп0день, 
бэс0вскаz мечтaніz до конца, о4тче нашъ потре-
би1лъ є6си2.

Блажeнъ мyжъ боsйсz Г0спода въ зaповэдехъ 
є6гw2 восх0щетъ ѕэло2.

Лeсти лукaвьiхъ бёсwвъ о6бличи1лъ є6си2 крeст-
ною си1лою, мyдростію же вёрьi, u6zсни2лъ є6си2 слa-
ву Хріст0ву, Пeтре, о4тче нашъ.

Слaва: глaсъ ѕ7 : самогласенъ :
Пріиди1те днeсь благовёрніи лю1діе и6 прите-

цeмъ препод0бному ПетрY о6тцY нaшему, ћкw 
да свои1ми моли1твами и6збaвитъ всёхъ нaсъ t 
тлетв0рньiхъ страстeй и6 и6скушeній лукaвьiхъ, и6 
и6спроситъ р0ду нaшему на враги2 побёдьi, плэнeн-
ньiмъ свобождeніе, брaтіzмъ люб0вь, міру u6стро-
eніе, цeрквамъ соединеніе и6 душaмъ нaшьiмъ вe-
лію милостъ.

И нинё: глaсъ т0йже:
Владьjчице, прими2 моли1твьi р†бъ твои1хъ, и6 

и6збaви нaсъ t свsкіz нyждьi и6 печaли.

Тропaрь пи1санъ на вели1цэй вечeрни.
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На велицэй вечeрни:
Блажeнъ мyжъ, № антіфHнъ
На Г0споди воззвaхъ: стіхи6рьi, глaсъ }:

препод0бне о4тче богомyдре, благи1ми нрaвьi u6к-
раси1всz, ХрістY прилэпи1лсz є6си2 t ю4ности. Пло-

тскіz стр†сти u6мертви1въ воздержaніемъ, глаг0л-
wвъ и6 зак0нwвъ Б0жіихъ и6сп0лнитель бьjвъ, и6с-
полнилсz є6си2 божeсtвенньiхъ дарHвъ и6 чудeсъ, и6 
всBмъ лучи2 богaтw испусти1лъ є6си2, и6 ньiнё моли2 
спасти1сz душaмъ нaшьiмъ.

Препод0бне о4тче преслaвне, с0вэстъ и6мёлъ 
є6си2 блaгу, и око сердeчное взирaющее к Б0гу. 
Крёпостію ХрістA возм0гъ, держaву врaжію и си1-
лу низложи1лъ є6си2, и вeсь прилэжA вседержи1те-
лю, свeрглъ є6си2 на зeмлю велехвaлнаго и6зрsдньi-
ми дёльi твои1ми, и ньiнё моли2 спасти1сz душ-
aмъ нашьiмъ.

Препод0бне о4тче досточyдне, дyшу твою2 хр-
aмъ Свzт0му Дyху содёzлъ є6си2, и6 бьiлъ є6си2 нас-
лёдникъ г0рнzгw цaрствіz съ вьjшними си1лами, 
многоболёзненньiz стр†сти всегдA врачyеши, при-
ступaющихъ къ тебЁ: благодaть бо пріи1мъ t Г0-
спода, содэвaти знaменіz и6 чудеса, и6 ньiнё моли2 
спасти1сz душaмъ нашьiмъ.
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И$нніи стіхи1рьi: глaсъ т0йже:
Собрaвшесz ћкw вёрное Хрістово стaдо, 

къ ковчeгу преблажeннагw о4тца нaшегw Пет-
рA: благоговёйно поклони1мсz, хвалY дост0йнную 
въ пёснехъ воздаS є6мY и6 молSсz u6сeрднэ да 
подaсть всёмъ вёрньiмъ исцэлeніе благодатію Го-
спода, ємyже благочес1тнw покланsемсz.

Пріиди1те новосвzщeнніи лю1діе, избрaнное стa-
до Хріст0во, да прослaвимъ пaмzть преблажeнна-
гw о4тцA нaшегw ПетрA, въ вертEпэ возсіsвша-
го и6 к нaмъ пришeдшагw; и4же и по смeрти да-
eтъ слэпьjмъ зрaкъ, хромьjмъ хождeніе, глухи1мъ 
слyхъ, согбeнньiмъ и6справлeніе, бэсьJ же изгони1тъ, 
и6 дyхомъ предстоS Влдьjцэ, м0литсz w6 спасeніи 
дyшъ нaшихъ.

И$хже о4ко не ви1дэ и6 ќхо не сльjша, ниже на 
сeрдце человёка взьjде, ћже u6готовA Б0гъ воз-
лю1блшьiмъ є6гw2: си1хъ тьJ возжелёлъ є6си2, о4тче 
Петре богодухновeнне, возненави1дэлъ є6си2 мірск0е 
пристрaстіе, къ Б0гу єди1ному притeклъ є6си2, и6 то-
гw2 блaгости прьjснw насьiщаzсz, моли2сz є6мY при-
лёжнw, спастисz душaмъ нaшьiмъ.

Слaва: глaсъ в7:
Препод0бне о4тче ПетрE, ѓще и6 въ послёдн-

ихъ врeменэхъ я6вилсz є6си2, обаче житіе твое и6 
исправленіz равно древнимъ о6тцамъ показасz. Тэ-
мже Хрістосъ вэдьiй твоz подвиги, и6 души тво-
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еz чистоту, возпрослави тz на земли, да и6 мьi 
къ подобной подвигwвъ твоихъ ревности, воспрz-
немъ и6 сподобимсz, на небесэхъ съ тобою дости-
гнути вэчнагw блаженства. 

И нь1iнэ: глaсъ т0йже:
Прeйде сёнь зак0ннаz, благодaти пришeдши, 

ћкоже бо купинA не згарaше w6палsема: тaкw дё-
ва родилA є6си2, и6 дёва пребьiлA є6си2. Вмёстw сто-
лпA о4гненнагw, праведное возсіS солнце, вмёстw 
Мwmсеz, Хрістосъ спасeніе дyшъ нaшихъ.

Вх0дъ. Свэте тихій: Прокjменъ днE. Чтeніz три2.
Премyдрости СоломHновьi: Прaведницьi во вё-

ки живyтъ...
Премyдрости СоломHновьi: Прaведньiхъ дyшьi 

въ руцЁ Б0жіей...
Премyдрости СоломHновьi: Прaведник ѓще пос-

ти1гнетъ скончaтисz, въ пок0й бyдетъ...

На літіи стіхи1рьi: глaсъ №. самогласньi.

пріиди1те лю1діе восторжeствуимъ днeсь, слaвz-
ще преподобнагH о4тца нaшегw Петра, въ Ко-

ри1шэ возсіzвшаго, и6 вопіюще є6му си1це рцeмъ: 
рaдуйсz кори1шское свэти1ло, о6сіzвaющее всю2 сeрбс-
кую страну, и6сточaz благодaтньiz струи6, и пода-
вaz всёмъ и6сцэлeніе.
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T ю1ности своеS Б0га возлюби1лъ є6си2, желaлъ 
є6си2 служи1ти є6мY вёрою и лю1бовію, воздержaні-
емъ, п0стомъ и6 молитвою, сегw2 рaди u6кротивъ 
стрaсти, труди1лсz є6си2 днeмъ и6 н0щію, терпS всs-
кіz ск0рби, и6 преодолэвaz врaжескіz навётьi: 
нь1iнэ же въ небeсньiхъ селeніихъ водворszсz, мо-
ли1сz w6 душaхъ нaшихъ.

Слaва: глaсъ є7:
Рaдуйсz пресвётлое свэти1ло, богозрaчное цер-

к0вное u6крашeніе: и4же процвёлъ є6си2 благоухa-
ніемъ ћкw кри1нъ, Владьjцэ ХрістY подражaz, и6 
благодaти є6гw2 вручaсz. Тёмже чи1стое ѓггелское 
житіE стzжaвъ, г0рьi, вертeпьi и6 грaдьi свётлw 
u6краси2: сегw2 рaди богоуг0дньiй вёнецъ воспріSлъ 
є6си2, рёки богодухновeннагw u6чeніz и6сточалъ є6си2, 
препод0бне о4тче ПетрE, ХрістY же моли1сz w6 нaсъ, 
чaдэхъ твои2хъ, даровaти душaмъ нaшьiмъ ми1ръ 
и6 вeлію ми1лость.

И нь1iнэ: Богор0диченъ: глaсъ т0йже.
Твeрдое и6 непрел0жное u6повaніе вёмьi тz Бо-

гор0дице, є6гHже держи1мсz, и u6поваs м0лимсz: 
сохрани2 насъ и6 градъ сей и6 всS грaдьi и6 страньJ 
хрістіsнскіz t всёхъ бёдъ, находsщихъ человёк-
wмъ согрэшaющьiмъ, но моли1твами твои1ми прі-
eмлющимъ ѓбіе согрэшeній w6ставлeніе.
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На стіх0внэ: стіхи1рьi, глaсъ в7. самогласенъ:

избёглъ є6си2 житeйскую красотY, богомyдре 
ПетрE, послёдовавъ ХрістY, тёмже пріsлъ є6си2 

жи1знь вёчную, красотьJ неувsдаемьiz и6 неизмэ-
нsемьiz.

ЧестнA прeдъ Г0сподемъ смeрть препод0бньiхъ 
є6гw2.

Млaдъ проводS в0зрастъ, стaрческій и6мёлъ 
є6си2 рaзумъ, тёмже жи1знь д0брую u6пражнsz, въ 
воздержaніи и6 трудaхъ и6 молитвахъ, вьiнY взьi-
вaлъ є6си2: славa ХрістE благоутр0бію твоемY.

Блажeнъ мyж боsйсz Г0спода, въ зaповэдехъ 
є6гw2 восх0щетъ ѕэло.

Свэти1лникъ я6ви1лсz є6си2 вели1кій, богомyдре 
о4тче нaшъ Петре, просвэщaz подс0лнечную, чудeсъ 
сіsнми и6 божeственньiми дэsнми: тёмже по u6с-
пeніи незаходи1мьiй свётъ пріsлъ є6си2: сегw2 рaди 
моли1сz спасти1сz душaмъ нaшьiмъ.

Слaва: глaсъ ѕ7: самогласенъ:
Препод0бне о4тче ПетрE, тв0й ќмъ t страстeй 

своб0денъ соблю1дъ, Дyху пресвzт0му сосyдъ свs-
щенъ бьiлъ є6си2, и6 ХрістA пріимь въ сeрдцэ сво-
eмъ, чудотворецъ я6ви1лсz є6си2 прогонsz дeмоньi, 
сегw2 рaди молимъ тS, моли1сz непрестAннw w6 
всёхъ насъ.
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И# нь1iнэ: Богородиченъ. глaсъ т0йже:
Творeцъ и6 и6збaвитель м0й Прeчистаz, Хріс-

т0съ Г0сподь, и6зъ твои1хъ ложeснъ прошeдъ, въ 
мS w6болкійсz, пeрвьiz клsтвьi Адaма свободи2. 
Тёмже ти2 всечи1стаz ћкw Божіи Мaтери же и6 
Дёвэ воисти1нну, вопіeмъ нем0лчнw: рaдуйсz ѓг-
гелски, рaдуйсz Владь1iчице, предстaтельство и6 по-
кр0ве, и6 спaсеніе дyшъ нaшихъ.

Тропaрь: глaсъ д7: 

любовію Хрістовою просвэщенъ, и6змлaда 
возлюбилъ є6си2 монaшеское житіE, и6 вознена-

ви1дэвъ всsкое плотское наслаждeніе, житіE твоE 
и6сп0лнилъ є6си2 терпёніемъ, п0стомъ и6 моли1тва-
ми, просіsлъ бо є6си2 добродэтельми ћкw свётлое 
свэти1ло, и6 ньiнэ, u6серднw м0лимъ тS, преподоб-
не о6тче ПетрE, моли ХрістA Бога: сохранити о6тe-
чество нaше и6 вeсъ крест0носньiй нар0дъ сeрбскій, 
и6 всёмъ даровaти велію милость.

На благословeніи хлёбwвъ, сeй тропaрь дваждьi,  
и6 Богор0дице Дэво, є6ди1нождьi.
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На ќтрени 
На Б0гъ Г0сподь, Тропaрь препод0бнагw, дваждьi.

Слaва и6 ньjнэ: Богор0диченъ.

По № стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №.
Воздержaніz о6гнeмъ ћкw злaто въ пeщи мy-

дрэ и6скуси1всz, возсіsлъ є6си2 свэтлёйше с0лнца, 
растерзавъ ќзьi єстества, преестeственньiмъ чи1с-
тьiмъ житіEмъ, вьiшеестeственньiхъ пріsлъ є6си2 
дёйство всеблаженне. Сегw2 рaди вёрою тS вос-
валsюще вопіEмъ: благодaть и6 ми1лость и6 о6чищe-
ніе согрэшeній нaшихъ, о4тче испр0си.

Слaва и6 нь1iнэ: Богор0диченъ, глaсъ т0йже: 
Моли1твьi твои1хъ рaбъ пріими2 Богор0дице, зас-

тyпнице нaша и6 прибёжище: къ комY бо2 прибёг-
немъ, развЁ тебE Владьjчице: тьj покр0въ нaшъ и6 
заступлeніе є6си2, и6 нь1iнэ не о6стaви нaсъ до концA 
поги1бнути, да твои1ми моли1твами t бёдъ сохра-
нsемсz: на тS бо u6повaніе возложи1хомъ Бого-
р0дице.

По в7 стіхосл0віи, сэдаленъ, глaсъ є7:
П0стника Госп0днz пёснми почтимъ, ћкw 

u6мертви1вша всS прил0ги срастeй, воздержaніемъ 
и6 твeрдьiмъ терпёніемъ вои1стинну, и6 посрами1вша 
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ѕэлw2 противиборцA врагA, и6 всю2 є6гw2 гордьjню, и6 
ньjнэ молsщасz Г0споду, поми1ловатисz душaмъ 
нaшьiмъ.

Слaва и6 ньjнэ: Богор0диченъ, глaсъ т0йже: 
Ўжaсно чyдо зачaтіz и6 несказaненъ о4бразъ 

рождествA въ тебЁ познaсz Приснодёво чи1стаz, 
u6жасaетъ м0й ќмъ, и6 u6дивлsетъ помьiшленіе, 
слaва твоS Богор0дице, во всёхъ прострeсz, ко 
спасeнію дyшъ нaшихъ.

Поліелей. 
Величaніе препод0бному.

Uблaжаемъ тS препод0бне о4тче ПетрE, и6 чтeмъ 
свzтyю пaмzть твою2, настaвниче монaховъ, и3 со-
бёседниче ѓггелwвъ.

Pал0мъ избрaнньiй: ТерпS потерпэхъ Господа. 
По поліелeй : сэдaленъ, глaсъ д7:

Препод0бньiхъ добр0то, страдалцевъ сострадал-
че, безъ кр0ве вэнчaлсz є6си2 ћкw мyченикъ, Хріс-
т0во носS и4мz божeственное: и6 дерзновeннw все-
гдA проповёдуz, тaинство Свzтьjz Тр0ици, є4й-
же и6 моли1тисz, Петре не престaй w6 восхвалsю-
щихъ тS.
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Слaва т0йже: и6 нь1iнэ: Богор0диченъ, глaсъ д7:
Ўдиви1сz ІHсифъ, є6же пaче  є6стEствA зрS и6 

внимaше мьiслію и4же на руно2 дождъ, въ безсё-
менномъ зачaтіи твоeмъ Богор0дице. КупинY о6г-
нeмъ неwпали1мую, жeзлъ АарHновъ прозsбшій: и6 
свидётельствуz w6брyчникъ тв0й и6 храни1тель свz-
щeнникwмъ взьiвaше: Дёва раждaетъ и6 по рож-
дествЁ пaки Дёвою пребьiваетъ.

Степена № антиф0нъ д7 глaса.
Прокіменъ, глaсъ д7: ЧестнA пред Г0сподемъ смe-

рть препод0бньiхъ є6гw2.
Стіхъ: Что2 воздaмъ Господeви w6 всёхъ ћже 

воздадE ми.
Всsкое дьiхaніе: 

Е#vангеліе t Матfez, зачaло мG.
По н7 - мь PалмЁ

Слaва: Молитвами преподобнагw отца нашегw 
Петра Коришскагw милостиве...

И# ньjнэ: Молитвами Богородицьi...
Стіхъ:  Помилуй мz Боже... 

Стіхи1ра, глaсъ ѕ7:
Препод0бне о4тче ПетрE, во всю2 зeмлю и6зьjде 

вэщaніе и6спрaвленій твои2хъ: тёмъ на небесЁхъ о6б-
рёлъ є6си2 мздY трудHвъ твои1хъ: дeмонскіz погу-
би1лъ є6си2 полки2, и6 аггелскіz дости1глъ є6си2 чи1ньi, 
и4хже житію2 бeзъ пор0ка поревновaлъ є6си2, дерзно-
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вeніе и6мёz ко ХрістY Б0гу, ми1ръ и6спроси2 душaмъ 
нашьjмъ.

КанHнъ Богор0дицьi со їрмос0мъ на ѕ7.
КанHнъ препод0бнагw, глaсъ }.

П ё с н ь  № .

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и6 є6гЂпетскагw ѕлA 
и6збэжaвъ, їсраи1лтzнинъ вопіzше: избaвителю и6 Б0гу нa-
шему пои1мъ.

Благи1ми нрaвьi u6краси1всz, ХрістY прилэпи1л-
сz є6си2 t ю4ности, плотскіz стрaсти u6мертви1въ 
воздержaніемъ, и6 къ животY препод0бне престaвил-
сz є6си2.

Глаг0ловъ и6 зак0новъ Б0жіихъ, и6сп0лнитель 
бь1iвь, и6сп0лнилсz є6си2 о4тче премyдре божeственн-
ьiхъ дарHвъ и6 чудeсъ, и6 всёмъ лYчи богaтнw и6с-
пусти1лъ є6си2.

Слaва: С0вэстъ и6мёлъ є6си2 благу, и6 о4ко сердeч-
ное взирaющее къ Б0гу: тёмже внsтъ моли1твэ 
твоeй премyдре, съ препод0бньiми сочтA тS.

И# нь1iнэ: Стрaсти пл0ти моеS и6 u6мA моегw2 
двизаніz неподHбнаz u6толи2, молю1 тS пречи1стаz 
Дёво, и6 и6спрaви мS заблуждшаго u6м0мъ.
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П ё с н ъ  G .

Їрм0съ: Тьj є6си2 u6тверждeніе притекaющихъ къ тебЁ 
Г0споди, тьj є6си2 свётъ w6мраченньiхъ, и6 поeтъ тS дyхъ 
м0й.

Вeсь прилэжA Вседержи1телю, препод0бне о4тче 
премyдре, всеS бэс0вскіz ѕл0бьi и6збёглъ є6си2.

Вьiсот0ю смирeніz u6крашaемъ, на зeмлю свeр-
глъ є6си2 велехвaлнаго, и6зрsдньiми дёли твои1ми.

Слaва: Пл0тію о6бложeнъ о4тче премyдре, сми-
ри1лъ є6си2 превзsтую вьjю нечести1вагw, смиреніемъ 
словeсъ твои1хъ.    

И# ньjнэ: Въ ложеснA твоS воплощaемъ всене-
пор0чнаz, всели1сz зижди1тель, на благодэsніе вё-
рнw пою1щьiмъ тS.

Сёдаленъ, глaсъ д7.
Страсн0е покори1лъ є6си2 плотск0е мудрованіе, и6 

гHршаz пораб0тивъ лучшему, о4тче ПетрE прeслав-
не, сокруши1лъ є6си2 бэс0вскіz кHзни постомъ, и6 
возсіsлъ є6си2 въ мjрэ ћкw лучA с0лнечнаz, сїsніи 
твоихъ добродётелей: сегw2 рaди тz воспэвaемъ.

Слaва, и6 ньjнэ Богор0диченъ:
СтэнA непобэди1маz нaмъ хрістіaнwмъ є6си2 

Богор0дице Дёво, къ тебЁ бо прибэгaюще невреди1-
ми пребьiвaемъ: и6 пaки согрэшaюще и4мамьi тS 
моли1твенницу, тёмъ благодарsще вопіeмъ ти2: рa-
дуйсz благодaтнаz, Г0сподъ съ тоб0ю. 
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П ё с н ъ  д7 .

Їрм0съ: Ўсльjшахъ Г0споди, смотрeніz твоегw2 тaинст-
во, разумэхъ дэлA твоS, и6 прослaвихъ твоE божество2.

Содёzвъ преславне, дyщу твою2 хрaмъ свzт0-
му Дyху, бьjлъ є6си2 наслёдникъ г0рнzгw цaрствіz, 
съ вьjшними си1лами.

Многоболёзненньiz стр†сти всегдA врачyеши, 
приступaющихъ къ тебэ: благодaть бо препод0бне, 
пріи1мъ t Г0спода, содэвaти знaменіz и6 чудесA. 

Слaва: Краснёйшимъ прозzбeніемъ о4тче, въ 
домY Б0жіи прозsблъ є6си2, добродётелми u6крa-
шенъ, и6 плодьJ чудeсньiми w6благоухaемъ.

И# ньjнэ: Ни1ва дух0внаz, ћкоже и6зъ браздьJ 
клaсъ и6знеслA є6си2, всю2 твaрь питaющаго, всsчес-
кихъ Бога, Приснодэво.

П ё с н ь  є7 .

Їрм0съ: Ўтренююще вопіeмъ ти2 Г0споди, спаси1 ньJ: тьJ 
бо є6си2 Б0гъ нaшъ, рaзвэ тебе и6ногH не вёмьi.

Ўм0мъ w6чищенньiмъ преславне зри1ши добр0-
ту неизречeнную ХрістA, всsческихъ Б0га нaшегw.

Ћкоже И#ліA на колесни1цэ о4тче, добродётел-
ми твои1ми возшeлъ є6си2 на нeбо, дyхомъ w6блег-
чевaемъ.

Слaва: Стzгнyвъ тёло твоE воздержaніемъ, и6 
чистот0ю, въ вьjшнzz селeніz къ широтЁ о4тче, 
дости1глъ є6си2.



Преподобни Петар Коришки112

И# ньjнэ: Исцэли2 недyгующагw u6мA моегw2 
w6мрачeніе, врачA р0ждшаz ХрістA всенепор0чнаz 
Владьiчице.

П ё с н ь  ѕ7 .

Їрм0съ: Моли1тву пролію ко Господу, и6 томY возвэщY 
печ†ли моS: ћкw ѕHлъ душA моS и6сп0лнисz, и6 жив0тъ 
м0й ѓду прибли1жисz, и6 молю1сz z4кw ІHна: t тли2 Б0же 
возведи2 мS.

Лукавьiй u6мертви1сz ѕмjй, свzтьjми твои1ми 
моли1твами богоблажeнне ПетрE, и6 t тогH раз-
рэшaютсz ѕл0бьi, и4же знаменіz t тебE и6спроси1в-
шіи, є6си2 бо u6г0дникъ Б0жіи всевсётелъ, познанъ 
бьjлъ є6си2 вёренъ.

Њбнови1въ прилёжньiмъ рaломъ дyшу твою2, 
свzщeнньiй о4тче ПетрE, добродётелнаz въ ню2 ввe-
рглъ є6си2 премyдреннw, многопл0днаz сёмена: и6 по-
жaлъ є6си2 многоразли1чньiхъ и6сцэлeній богaтьiz 
клaсьi.

Слaва: Крёпостійю дyха о4тче возм0гъ, держa-
ву врaжію и6 си1лу низложи1лъ є6си2: и6 похвалy побё-
дную п0чести пріsлъ є6си2 препод0бне ПетрE, чудeс-
ньiми сіsніи.

И# ньjнэ: Г0сподь съ тоб0ю пречи1стаz, ћкоже 
изв0лилъ є4стъ бьjвъ о6трокови1це, всёхъ нaсъ t 
о4бласти лсти1вагw ходaтайствомъ твои1мъ и6збa-
вилъ є4сть: тёмже тS ньjнэ по2 д0лгу р0дове род-
Hвъ u6блажaемъ.
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Кондaкъ, глaсъ в7:
Вели1чіемъ подвигъ твои1хъ возсіsлъ є6си2, и6 

w6зари1лъ є6си2 богомyдре всS концьJ земньjz, тём-
же и6 u6мeръ прешeлъ є6си2 t свёта къ свёту воз-
сіsвшему, мьJ же ньjнэ вопіeмъ ти: просвэти2 нa-
ша помьiшлeніz, ПетрE о4тче нaшъ, и6 моли2 непре-
стaннw w6 всёхъ нaсъ.

Јкосъ: Возлюбивъ Бога паче всэхъ, кротокъ 
же и6 смиренъ сердцемъ, всz въ мjрэ оставилъ 
є6си2, и tтрэшивсz мjрскагw житіz, возжелелъ 
є6си2 всецэлw послужити Богу. Сегw ради u6дали1л-
сz є6си2, вкупэ со є6динородною сестрою Еленою, 
во єже подвизатисz подвигомъ добрьiмъ и6 спаси-
телньiмъ. Восхотэвъ же паки крэпчайшаго под-
вига, о6ставилъ є6си2 даже и6 є6динородную сестру 
свою Елену, и6 tбэгъ є6z, подвизалсz є6си2 крэпко 
и6 долго. Тэмже и6 побэдитель ћвилсz є6си2 мно-
гихъ искушений и6 всеz вражіz сили. Наставникъ 
бьiвъ множеству монахwвъ, tонудуже дарованіе 
чудесъ t Хріста пріzлъ є6си2, тэмже многихъ жи-
телей u6дивилъ є6си2. Житіz же ради свzтагw и6 
богоугоднихъ дэлъ твоихъ тебе чтутъ даже и6 
агарzне (сирэчъ турки - моамеfане) и6 притекаютъ 
къ рацэ мощей твоихъ, просzще твоеz помощи. 
Мьi же днесъ, вэрою и любовію восхвалzюще тz, 
вопіемъ: радуйсz преподобне Петре богоблаженне, 
предивнаz коришскаz похвало.
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П ё с н ь  з7 .

Їрмосъ: T їудeи дошедше о4троцьi въ вавmлwнэ и6ногда, 
вэрою троическою пламень пещньiй попраша поюще: о6тцевъ 
Боже благословенъ є6си2.

Прошедъ подвиги постньiz о4тче, u6момъ крё-
пкимъ ќмъ прегордьiй божественньiмъ смиренні-
емъ смирилъ є6си2, поz: благословенъ Богъ о4тецъ 
нашихъ.

Краснэйшее прозzбеніе о4тче, въ дому Божіи 
прозzблъ є6си2, добродэтельми u6крашенъ, и6 плоди 
чудесньiми w6благоухалъ є6си2.

Слaва: Просвэтивъ твое сердце, началникъ бьiлъ 
є6си2 свzщеннагw собора о4тча, наказуz и6 u6чz, и6 
всz приводz къ Божіей воли, поz: о4тецъ нашихъ 
Боже благословенъ є6си2.

И# нь1iнэ: Ново о6троча рождши пребезначальна-
го Слова, w6бетшавшьiz ньi грэхомъ, w6бновила 
є6си2 Дёво, и6 пэти u6крэпила є6си2: о6тецъ нашихъ 
Боже благословенъ є6си2.

П ё с н ь  } .

Їрмосъ: Богоглаголивіи о6троцьi въ пещи2, со о6гнемъ 
пламень попирающе поzху: благословите дёла Господнz Го-
спода.

Наслэдниче божественньiхъ селеній, аггелски о4т-
че пожилъ є6си2: тэмъ со аггельi ликуетъ дyхъ 
твой.
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Невозвратнw шествовавъ, о4тче премудре и6 дос-
точудне, ведущими къ небеси божественньiми сте-
зzми, ѕлэ ведущихъ до конца u6клонилсz є6си2.

Слaва: Всельшеюсz благодатію въ душу твою 
о4тче, лукавнw живущіи въ человэцэхъ нечистіи 
дyси tгоними бьiваютъ.

И# нь1iнэ: Вода є6си2 неизчерпаемаz, Дёво, t не-
zже вси піюще благодати и6сполнzемсz, душею и6 
тёломъ w6свzщаеми.

П ё с н ь  f7.

Їрмось: Ўстрaшисz всzкъ слухъ неизреченна Божіz 
снизхожденіz, ћкw вьiшній волею сниде даже и6 до плоти, 
t дэвическагw чрева бьiвъ человэкъ: тёмже пречистую 
Богородицу вёрніи величаемъ.

И#сцэленіе и6сточаетъ богатнw честнаz твоz 
рака Божіимъ дyхомъ и6 страсти многовременньiz 
и6сцэлzетъ о4тче, приходzщихъ къ тебэ, и6 прого-
нитъ лукавьiz, дyхи лютьiz, и6 воздвизаетъ вэр-
ньiz, восхвалити твоz свэтльiz подвиги.

Тёло твое блаженне терпэливое, свzзавшеесz 
веригами, стр†сти неисцэльньiz прикосновеніемъ 
и6сцэлzетъ, Богу и спасу тz вельми прославльшу: 
о4тче премyдре и6 досточудне, ПетрE, ћкw дёльi 
твоими добрьiми прославльшусz преподобне.

Слaва: Процвёлъ є6си2 въ постническихъ u6долі-
zхъ, прехвальне ПетрE, о4тче нашъ, ћкw шипокъ 
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благоуханенъ и6 ћкwже крjнъ њбюхалъ є6си2 сwвэ-
сти вэрньiхъ, добродэтельми и6 чудесьi. Тёмже 
преподобне, tжени t насъ страсти смердzщьiz.

И# ньjнэ: Просвёти чистаz дёво сэтующее сер-
дцэ мое приснw преступленьми, и6 житейскими 
многими молвами, не w6стави мене врагwмъ бьi-
ти въ радость, ћкw да славлю тz, и6 любовію пою 
препэтаz. 

Свётиленъ:
Свэтомъ невещественньiмъ w6зарzемъ, свэто-

виденъ воистинну показалсz є6си2 преподобне о4т-
че Петре4, мужески tтрzсъ всz земнаz попече-
ніz, душу свою къ небесемъ вперилъ є6си2, сегw ра-
ди ньjнэ на небеси ликуеши, ћкw воистинну нас-
лёдникъ божественньiхъ наслажденій.

Богор0диченъ: Пресвzтаz Богор0дице, Владьiчи-
це всеz твари, просвёти и6 насъ свётомъ невещест-
венньiмъ, и даруй намъ временное и6 вёчное благо-
получіе, и6 и6збави нaсъ t всzкіz нужди и6 печали.

На хвалитехъ стіхирьi на д7, глaсъ д7.

да радуетсz днесъ всS землz сербскаz, да ве-
селитсz торжествуz и6 градъ Призренъ, ћкw 

и6мёz въ предэлэхъ о4бласти своеz неистощимое 
сокровище, преподобнагw о4тца нашегw Петра ко-
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ришскагw, крёпкагw предстателz и6 молитвеника 
ко Господу, є6гоже непрестаннw моли w6 душахъ 
нашихъ.

Пріидите вси благовёрніи людіе, pсалмьi и6 пэс-
ньми воспоемъ, преподобнагw о4тца нaшегw Петра 
коришскагw, и6же возсіz на твердьi вэрьi паче сол-
нца. Сей бо желаніе божественное воспріимъ, мір-
скую w6стави прелесть, вземъ же ћремъ Хрістовъ 
на рамw, полки бэсwвъ мужески побэди, и6 ньj-
нэ на небесэхъ молитсz непрестаннw w6 душахъ 
нашихъ.

И#мёz всегда бодръ ќмъ, бого4мудре о4тче Пе-
трE, зак0нwмъ божественньiмъ послэдовалъ є6си2, 
повелэніемъ сотворшагw повинуzсz, показалсz 
є6си2 монахwвъ законоположникъ и правило и6звэс-
тнэйшее, наказатель безумньiхъ и6 наставникъ 
заблуждшихъ, свэтильникъ во тмэ невэдэніz, 
w6свzщающъ всю землю сербскую, и6 нь1iнэ моли во 
єже спастисz намъ.

И#мёz силу наставлzющагw тz Духа Божіz, 
богомудре о4тче ПетрE, никакоже восхотэлъ є6си2 
внутрь мjра пребьiти, но и6збэгъ мjра въ непрохо-
димьiхъ пустьiнzхъ жи1лъ є6си2, и6 ћкw земньiй ѓг-
гелъ, и6 небесньiй человэкъ со ѕвэрьми безъ боzз-
ни ходилъ є6си2, сегw ради и6 нетлэніz жизни при-
частилсz є6си2, и6 ньjнэ ликуS со ѓггели, моли w6 
душахъ нaшихъ.
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Слaва: глaсъ є7.
Стецитесz днесъ всz множества монахwвъ, 

вострубите трубою пэсней, благодать бо духа всz-
кіz трубьi боголэпнэйши, всэхъ созьiваетъ къ 
пэнію преподобнагw о4тца нaшегw ПетрA: власто-
держци да поклонzтсz и6скреннему рaбу всёхъ ца-
рz, монаси да прославzтъ истиннагw наставника 
своегw, и6же показа дётельнw и6зрzдньiй путь 
любве божественньiz, пастьiри и6 u6чители да вос-
хвалzтъ, воистинну и6зрzднw правило же и6 о4б-
разъ паствэ, и6же постиже свэтъ и6стинньiй всэ-
детельніz Троицьi, и6 молитсz непрестаннw w6 ду-
шахъ нашихъ.

И# ньjнэ: Богор0диченъ глaсъ т0йже
Тебэ молимсz ћкw Божіи Матери, благосло-

веннаz, моли w6 спасеніи дyшъ нaшихъ. 

Славосл0віе великое. Е#ктеніи, и tпyсть.
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На літургjи :

Изwбразительньiхъ: и t кaнона Свsтагw, пёснь G и ѕ7.
Прокjмень, глaсъ з7: Честна пред Госп0демъ смeрть препо-
добньiхъ є6гw.
Стjхъ: Что воздамъ господеви w6 всёхъ, ћже воздаде ми.
Апостолъ: къ Корjнfzнwмъ, зaчало ро7ѕ: Б0гъ рекjй из 
тмьi свёту возсіzти...
Аллилуіz, глaсъ ѕ7: Блaженъ мyжъ боzйсz Господа, в за-
повёдехъ є6гw восхощетъ ѕёлw.
Стjхъ: Си1льно на зeмли будетъ семz є6гw. 
Еvангeліе t Луки, зачaло oз7: Идsху съ нимъ народи 
мнози...
Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ : 

К0нецъ и Б0гу слaва.
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