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~ 2 ~    Акатист св. Петру Цетињском чудотворцу, 

КОНДАК 1. 
забрани  и  у  чудесима  дивни  светитељу,  Цркве  Свете 
небојављени  украсе,  и  усрдни  молитвениче  за  род 
православни,  оче  наш  Петре!  У  пјесмама,  са  љубављу 

хвалимо Тебе,  светога  заступника нашега,  а  ти,  који имаш смјелост 
пред Богом, посредништвом твојим небесним, од сваких нас биједа 
ослободи, како би ти топлим срцем непрекидно клицали: Радуј  се, 
Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

И
ИКОС 1. 

нгелоподобно  поживјевши  од  рођења  свога,  свеблажени 
Петре,  са  десет  си  љета  смирено  ступио  на  уска  врата 
обитељи  Цетињске,  примивши  благослов  од  рођака  свога 

Митрополита Саве. Загледани у твоју огњену љубав према Господу 
Христу  ми  ти  заједно,  са  хоровима  анђела  и  светитеља,  громко 
узвикујемо:  Радуј  се,  јер  си  од  малих  ногу  на  своја  дјечија  плећа, 
велики Крст монашког живота прихватио! Радуј  се,  јер си избором 
својим  и  Небо  и  земљу  удивио!  Радуј  се,  јер  си  слично  пророку 
Самуилу, од младости своје себе Богу на дар принио! Радуј се, јер си 
родитељски благослов, као велику светињу, од дјетињства пригрлио! 
Радуј  се,  јер  си  још  тада,  узданица  Црне  Горе  и  читавог  народа 
српског постао! Радуј се, јер си пролазна земаљска уживања одлучно 
презрио и под ноге бацио! Радуј се, јер си своје христочежњиве жеље 
у огњу монаштва још више распламсао! Радуј се, јер си само Царству 
Небескоме  од  колијевке  стремио!  Радуј  се,  јер  си  и  Херувиме  и 
Серафиме својим богољубљем сустигао! Радуј се,  јер си Христа Бога 
и Његову Пречисту Мајку, веома обрадовао! Радуј се,  јер си још као 
дијете,  бројаницу за оружје побједе изабрао! Радуј  се,  јер  си  једино 
на  пост  и  молитву,  као  на  гозбу  хрлио! Радуј  се,  Петре Цетињски, 
Велики Чудотворче! 

А

КОНДАК 2. 
идећи  преобилни  благослов  Господњи  који  почиваше  на 
теби, богознаменити оче Петре, сва се Црна Гора задиви твојој 
христоподобној  жртви  за  Бога  и  ближње.  Показавши  се 

сличан Спаситељу  своме, мудраце и  старце  си премудрошћу  својом 
превазишао,  јер  си  са  дванаест  љета  узео  на  себе  анђеоски  образ 
иночкога чина, побуђујући све да свесрдно славе Господа: Алилуја! 

В
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ИКОС 2. 

азум небески врлинама стекавши, још од малена зидао си на 
Камену Живом дом душе своје. Стога ти је и име Промисао 
Вишњи  подарио,  да  се  Петром  –  Стијеном  у  монаштву 

назовеш,  а  ми  загледани  у  дубине  Божијег  Промисла  о  теби, 
приносимо  ти  ове  благодарне  усклике:  Радуј  се,  духовна  тврђаво 
вјере, о које се разбијају сви демонски напади! Радуј се, висока горо, 
која висинама својих подвига грлиш небеса! Радуј се, огњена стијено, 
из  које  теку  ријеке  благодати  Божије  које  спаљују  све  нечисте 
помисли! Радуј  се,  стубе непоколебљиви вјере православне,  од кога 
сви јеретици дрхте! Радуј се, земаљски анђеле и небески човјече, који 
живећи  на  земљи  мислима  хођаше  Небом!  Радуј  се,  смирени 
крстоношче, који си од младости узишао на Христову Голготу! Радуј 
се,  блиставо  огледало Цркве  од Истока,  у  коме  се  јасно  огледа  лик 
Пречистога  Христа!  Радуј  се,  воштанице  најчистија,  која  неугасиво 
пламтиш љубављу према читавој творевини Божјој! Радуј се, златни 
сасуде  Премудрости  Вишње,  коме  нико  не  могаше  противстати 
ријечима!  Радуј  се,  благодатни  светиониче,  који  нам  обасјаваш пут 
живота вјечнога! Радуј се, миомирисни тамјане новозавјетне скиније, 
који  нам  душе  кадиш  молитвама  својим!  Радуј  се,  кротки 
црноришче  и  неустрашиви  богољупче,  који  на  све  гледаш  очима 
боје неба! Радуј се, Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

Р

КОНДАК 3. 

илом  љубави  Божанске,  свемилостиви  Петре,  сваку  си 
земљељубиву  радост  од  себе  одгурнуо,  и  свима  си  као 
свештеник  Господњи  на  помоћи  био.  Уцвијељене  си 

тјешио, гладне хранио, очајне храбрио, болесне чудесно исцјељивао, 
и  свакога  позивао  да  једним  устима  и  једним  срцем,  заједно  славе 
Бога, кличући му: Алилуја! 

С
ИКОС 3. 

мајући љубав ка молитвеном тиховању и самоћи, свети оче 
Петре,  ипак  си  из  послушности  према  Богу  и  љубави  ка 
роду, себе на распеће двојакога Крста, духовног и свјетовног 

служења,  смјерно  приковао.  Но,  немајући  прилике  да  у 
Патријаршији пећкој  владичански иго  на  себе прихватиш,  отишао 

И
 

 



~ 4 ~    Акатист св. Петру Цетињском чудотворцу, 

си у сремску земљу, да руком српског Митрополита Мојсија, у граду 
Карловцу,  у  ред  архијереја  будеш  уврштен.  Задивљени  твојим 
врлинољубљем ми ти смирено узвикујемо: Радуј се, нови светитељу 
Саво, који си разне крајеве отачаства твога чудесима проходио! Радуј 
се,  нови  Јоване  Владимире,  који  си  Крст  Христов  високо  уздигао! 
Радуј  се,  нови  Симеоне  Мироточиви,  који  си  српске  земље  у 
јединство  призивао!  Радуј  се,  нови  Милутине,  који  си  храмовима 
Господњим Црну Гору и Брда украсио! Радуј се, нови Лазаре, који си 
на  Мартинићима  и  Крусима  Косово  осветио!  Радуј  се,  нови 
Василије,  који  си  Херцеговину  као  Петровићку  колијевку  у  срцу 
носио!  Радуј  се,  нови  Константине,  који  си  агарјанске  војске  у 
бјекство нагонио! Радуј се, нови Мојсије, који си на мисаоном Хориву 
са Богом лицем у лице разговарао и  законом земљу своју оградио! 
Радуј  се,  нови  Исусе  Навине,  пред  чијим  се  молитвама  зидине 
Јерихонске  руше!  Радуј  се,  нови  Давиде,  који  си  гуслама  својим 
молитвене пјесме Богу узносио! Радуј  се,  нови Соломоне,  који  си и 
исток и запад мудрошћу својом задивио! Радуј се, нови Илијо, који 
грмљавином својих анатема дубине  сатанске  злобе потресаш! Радуј 
се, Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

КОНДАК 4. 

уром  валова  безбожја  са  свих  страна  често  запљускиван, 
непоколебљиви  свјетилник  Новог  Израиља  остао  јеси, 
процвјетавши  добродјетељима  својим  као  крин  у  пустињи 

црногорској,  христољупче Петре.  Славећи  Бога  који  те  постави  на 
златни свијећњак Цркве  своје и благодаћу смирења избави од свих 
демонских  замки,  ми  ти  оснажени  твојим  молитвама  радосно 
појемо: Алилуја! 

Б
ИКОС 4. 

увши  да  злобни  Махмут‐паша  крену  са  силном  војском 
против  државе  твоје,  ти  си,  свечасни  оче  Петре,  бранећи 
Отачаство  Крстом  Часним  и  мачем,  неустрашиво  стао  на 

чело своје малене и витешке војске. Задивљени твојом храброшћу и 
незлобивошћу  ми  ти  приносимо  ове  хвалоспјеве:  Радуј  се,  јер  си 
везира  скадарскога  на  мир  позивао,  не  желећи  крвљу  људском 
земљу  натапати!  Радуј  се,  јер  се  његове  баснотворне  пријетње,  ни 

Ч
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најмање нијеси устрашио! Радуј  се,  јер  си  јездећи на бијелом коњу, 
витезове  своје,  у  рат  за  Крст  Часни  и  слободу  златну  предводио! 
Радуј  се,  јер  си молитвама  својим,  гордог Голијата  срушио и војску 
му  у  бјекство  обратио!  Радуј  се,  непобједиви  орле  голубијег  срца, 
који си из љубави према Отачаству и крв своју пролио! Радуј се,  јер 
си  потоцима  својих  молитвених  суза,  новог  фараона  на  дно 
Црвенога  мора  потопио!  Радуј  се,  јер  се  никога  осим Живога  Бога 
нијеси  бојао!  Радуј  се,  јер  си  удружене  безбожнике  са  истока  и 
запада у прах развијао! Радуј  се,  јер си подвизима својим, у народу 
српском,  Обилићку  храброст  утврдио!  Радуј  се,  јер  си  побједама 
славним, Црну Гору и Брда ујединио! Радуј се, бранитељу Правде и 
Истине,  који  си цркве и манастире од  зависти демонске  заштитио! 
Радуј  се,  јер  си  између  Сциле  и  Харибде,  народ  свој  премудро 
провео! Радуј се, Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

КОНДАК 5. 

оговођена звијезда на небу Балкана јавио се јеси, светозарни 
оче Петре, желећи да повјерено ти словесно стадо сабереш 
у вјери Христовој и поново обновиш стару славу светородне 

лозе  Немањића.  Подстакнути  примјером  живота  твога,  многи  се 
вратише са пута  злога на пут истине,  смирења и праштања,  те  сви 
једнодушно запојаше Богу: Алилуја! 

Б
ИКОС 5. 

идећи да ниједан народ не може бити срећан на земљи ако 
нема  тврду  Божју  вјеру,  хришћанску  љубав  и  међусобну 
слогу,  ти  си,  богопросвећени  Петре,  све  из  рода  свога  на 

послушност Богу и Цркви Његовој призивао, а за Црну Гору и Брда 
законик  написао.  Посматрајући  такву  твоју  ревност  за  врлину  и 
срећу  народну  ми  ти  велегласно  узвикујемо:  Радуј  се,  свенародни 
судијо,  јер  си  истински  суд  и  правду  једино  у  имену  Исусовом 
налазио! Радуј се, измиритељу завађене браће, који си се тиме сином 
Божијим  назвао!  Радуј  се,  неодступни  сљедбениче  светоотачких 
предања,  јер  их  се  никада  нијеси  постидио!  Радуј  се,  црногорски 
ујединитељу,  који  си  племена  несложна  ријечима  мудрим 
збратимио!  Радуј  се,  учитељу  не  само  ријечју  него  и  дјелом,  јер  си 

В
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животом  својим  сва  зла  уста  затворио!  Радуј  се,  правдољупче 
Христов,  који  си  по  духу  закона  Божијег  судио!  Радуј  се,  будни 
чувару  канонског  устројства,  јер  си  из  Цркве  Христове  лажне 
пастире изгонио! Радуј се, збратимитељу разбраћених, који си крвну 
освету ревносно искорјењивао! Радуј се, милосрдни архипастире, јер 
си  опраштао  свакоме  који  се  на  пут  покајања  вратио!  Радуј  се, 
богогласна  трубо  Нојеве  Лађе,  што  си  од  потопа  гријеха  многе 
спасавао!  Радуј  се,  трпељиви  крстоношче,  који  си  словесно  стадо  у 
луку  спасења  мукотрпно  приводио!  Радуј  се,  истрајни  бранитељу 
православне  вјере,  јер  си  сваки  духовни  кукољ  ријечима  Јеванђеља 
сажегао! Радуј се, Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

КОНДАК 6. 

ригрлила те  је као свога, богоблажени Петре, и сва царска 
Русија,  заштитница  православнога  рода  словенскога. 
Љубећи  своју  моћну  покровитељку  и  заштитницу 

несебичном  љубављу,  ти  си  народ  свој  српски  и  Црну  Гору  на 
вјерност  сверуском  императору  завјетовао,  подстичући  све 
православне народе да сложно Господу поју: Алилуја! 

П
ИКОС 6. 

росијавши  благодаћу  Духа  и  озаривши  зрацима  поука 
својих  све  околне  стране,  духовно  си  обједињавао 
разједињена  чеда  православних  Словена,  свештени  оче 

Петре. Стога, дивећи се твојој љубави према покровитељки Русији и 
јединству правовјерних  хришћана,  и ми  са  свима  светима  кличемо 
теби:  Радуј  се,  јер  си  љубав  ка  Русији  царској  још  као  богослов  у 
Александроневској лаври умножавао! Радуј  се,  јер си према народу 
руском  увијек  најтоплију  љубав  показивао!  Радуј  се,  јер  си  и 
повремене  клевете  појединих  дворјана  царских,  хитро  забораву 
предавао! Радуј се, јер си и власт своју и државу словеносрпску, цару 
Александру,  на  управу  понудио!  Радуј  се,  јер  си  на  позив  цара 
словенскога,  у  рат  против  свих  непријатеља  хришћанских  ишао! 
Радуј се, јер си уз помоћ флотиле руске, земљи приморској слободу 
донио!  Радуј  се,  јер  си  се  радошћу  дјетета,  свакој  руској  побједи 
радовао!  Радуј  се,  јер  си  пад  престоног  града  Москве,  морем  суза 
оплакао! Радуј  се,  јер си до посљедњег даха,  вјерност хришћанском 

П



митрополиту Црногорском, Скендеријском и Приморском.  ~ 7 ~ 
 

цару  одржао!  Радуј  се,  јер  си  страшном  анатемом  све  издајнике 
царске,  на  покајање  побуђивао! Радуј  се,  Петре  Цетињски,  Велики 
Чудотворче! 

КОНДАК 7. 

отећи  да  помути  спокојство  душе  твоје,  благочестиви 
Петре,  древна  змија  подиже  на  тебе  самозванца  и 
клеветника дрског, архимандрита Стефана, који те безаконо 

оптуживаше двору и Синоду рускоме. Но, када  је правда твоја, као 
јарко  сунце,  заблистала  на  Збору  црногорском,  отпадник  злобни 
остаде посрамљен, и углед твој у Мајци Русији још више учвршћен, 
а ти са читавом Црном Гором још силније запјева Господу: Алилуја! 

Х
ИКОС 7. 

овога тајновидца божанских откровења показа те свемоћна 
Десница  Божија,  богоносни  оче  наш Петре.  Непрестаним 
молитвеним  уздасима,  срце  своје  испунивши  именом 

Сладчајшега  Исуса,  очистио  си  себе  од  страсних  покрета  и 
саблажњивих  хтјења,  а  нас  научио  да  ти  кличемо:  Радуј  се,  јер  си 
непрекидном  молитвом  сваку  горду  помисао  смиравао  и  обарао! 
Радуј  се,  јер  си  на  оваплоћеном  Логосу  Божијем,  дом  душе  своје 
саградио!  Радуј  се,  јер  си  на  струнама  свога  срца,  најљепше  пјесме 
Господу  приносио!  Радуј  се,  јер  си  Божанственом  Литургијом  и 
подвизима  врлинским,  биће  своје  преображавао!  Радуј  се,  јер  си 
душу  и  тијело,  нествореном  свјетлошћу  Господњом  светотајински 
просвјећивао!  Радуј  се,  јер  си  смирењем  својим,  дугу  небесних 
врлина у срце своје зацарио! Радуј се,  јер си се слично Јакову, често 
са Богом молитвено рвао! Радуј  се,  јер од молитве нијеси одступао, 
док  од  Творца  добро  за  народ  нијеси  испросио!  Радуј  се,  јер  си 
Тијелом и Крвљу Богочовјека Христа, ране пастве твоје видао! Радуј 
се,  јер  си  на  исповиједању  апостола  Петра,  Цркву  Божију  зидао! 
Радуј се,  јер си подобно апостолу Павлу, посланицама својим Црну 
Гору  поучавао!  Радуј  се,  јер  си  небопарне  богословске  висине,  на 
крилима  поста  и  молитве  достигао!  Радуј  се,  Петре  Цетињски, 
Велики Чудотворче! 

Н
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КОНДАК 8. 
удесно  живљење  твоје,  Петре  богославни,  привлачило  је 
црногорским  врлетима људе из  разних  европских  земаља. 
Примајући сваког са хришћанском ширином и мирноћом 

духа,  и  непријатеље  си  твоје  подстицао,  да  макар  и  невољно 
прославе  Бога,  коме  си  смирено  служио  и  коме  заједно  са  тобом 
славопој узносимо: Алилуја! 

Ч
ИКОС 8. 

ав погружен у богомислије, духоносни оче Петре Цетињски, 
нијеси допуштао да  ти било какво искушење овога  свијета 
помути  спокојство  срца.  Но,  промишљајући  о  читавом 

народу  своме,  ти  си  снисходећи немоћима људским,  бринуо бриге 
народне,  побуђујући  нас  да  ти  из  захвалности  приносимо  ове 
похвалне химне: Радуј се, будни стражару отаџбине своје, који си у 
право  вријеме,  на  разнолике  опасности  упозоравао!  Радуј  се, 
свеправославни молитвениче,  који  си  се  са радоснима радовао а  са 
уплаканима  сузе  ронио!  Радуј  се,  човјекољубиви  владаоче,  јер  си  и 
патње  мрзитеља  својих  као  сопствене  осјећао!  Радуј  се,  сујевјерја 
истребитељу,  јер  си  свако  неправилно  вјеровање  хитро  одсијецао! 
Радуј се, саможртвени сиромахољупче, који си другима давао а сам 
данима гладовао! Радуј се, правило вјере и обрасцу кротости, што си 
смирењем својим вукове у јагањце претварао! Радуј се, помиритељу 
закрвљених, који си несложна племена у јединство сабирао! Радуј се, 
испосникā  человођо,  што  си  монашки  лик  чудесима  својим 
прославио!  Радуј  се,  цетињски  пустињаче,  који  си  Духом  Божијим 
даноноћно  над  паством  твојом  бдио!  Радуј  се,  љубвеобилни 
пјесниче, што си стиховима искуство живљења твога преносио! Радуј 
се,  неуморни  трудбениче,  који  си  у  зноју  лица  свога  хљеб  свој 
стицао!  Радуј  се,  непоколебљива  котво  вјере,  што  си  удовичином 
молитвом, непрекидно на врата срца Исусовог куцао! Радуј се, Петре 
Цетињски, Велики Чудотворче! 

С

КОНДАК 9. 
ве земље српске, благословени Петре, у теби видјеше оца и 
поучитеља  свога,  који  као  пријатељ  Господњи  имаш 
смјелости  да  за  њих  пред  Богом  молитвено  посредујеш. 

Помажући свакоме, по мјери моћи своје, ти си на хришћанску слогу 
С
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позивао,  приводећи  све  да  једним  умом  и  једним  срцем  кличу 
Господу: Алилуја! 

ИКОС 9. 

раснорјечивост људска  није  у  стању  описати  старање  твоје, 
свемудри  оче  Петре,  јер  си  народ  свој  православни  од 
противника  са  истока  и  запада Крстом Часним  и  оружјем 

освештаним штитио. Хитајући свуда гдје се за слободу војевало ти си 
свима  био  слуга  у  свему  добром  и  честитом.  Загледани  у  твоју 
саможртвеност  за Бога и ближње ми ти  са умиљењем појемо: Радуј 
се, Карађорђев сатрудниче, кога си на устанак против Турака пуним 
срцем  благословио!  Радуј  се,  истински  доброжелатељу  миле  ти 
Србије,  коју  си  у пјесмама  твојим мајком називао!  Радуј  се,  Христов 
Црногорче,  што  си  сваку  побједу  оружја  српског,  са  великом 
благодарношћу  Богу  дочекао!  Радуј  се,  пламени ревнитељу,  који  си 
Божанском  помоћу,  многоструко  бројније  непријатеље  на  бјекство 
приморао! Радуј се, свих крајева српских милогласни утјешитељу, јер 
си успјесима својим посустале ободрио! Радуј  се,  громогласна трубо 
Христове побједе, који си обнову слободе словенске најавио! Радуј се, 
славо  и  похвало  Цетињске  митрополије,  који  си  Патријаршију 
пећску  у  срцу  чувао!  Радуј  се,  најтврђи  дијаманте,  што  си  се  са 
спартанском  одважношћу  од  безбожника  бранио!  Радуј  се,  у 
врлинама  прекрасни,  јер  си  Приморје  српско  од  Наполеона 
ослобађао!  Радуј  се,  добропобједни  Господњи  ратниче,  који  си  с 
витезовима  својим  на  капије  Дубровника  закуцао!  Радуј  се, 
свјетилниче  јадрански,  што  си  од  вукова  грабљивих  древни  Котор 
истргао!  Радуј  се,  неуспављиви  молитвениче,  који  си  Босну  и 
Херцеговину  у  молитвама  својим  увијек  спомињао!  Радуј  се,  Петре 
Цетињски, Велики Чудотворче! 

К

КОНДАК 10. 

паситеља  Христа,  ни  на  самртноме  одру  нијеси  престао 
молити за паству своју, угодниче Божији, богоизабрани оче 
наш Петре. И док главари црногорски, заједно са синовцем 

твојим,  будућим владиком Радивојем,  у  тузи бијаху,  ти их ни онда 
неутјешне нијеси оставио, већ си их именом Божијим храбрио и на 
вјерност православној Русији упућивао, заклињући их на међусобно 

С
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помирење  и  братску  слогу.  Удивљени  твојом  хришћанском 
кончином ми пунога срца кличемо Христу Богу: Алилуја! 

ИКОС 10. 

едемом  смјерних  молитава  твојих,  Петре  равноапостолни, 
сва  се  Црна  Гора  благодаћу  ограђује  и  свјетлошћу 
украшава,  имајући  у  себи  благоухано  тијело  твоје,  које  се 

послије  четири  године  као  најдивнији  плод црногорске  земље  јави 
цијело и нетљено. Просвијећени благодаћу Божијом, која се излива 
на  све  који  те  достојно почитују, ми  ти  са љубављу приносимо ове 
дарове: Радуј се, миомирисни цвијете духовни и свих хришћанских 
страна новојављена похвало! Радуј се, небески вођо Црне Горе и Брда 
поуздана  молитвена  оградо!  Радуј  се,  пустињски  лаве  и  царева 
земаљских  смиреномудра  опомено!  Радуј  се,  црногорски  кнеже  и 
духовних архипастира истински путоказе! Радуј се, новопросијавши 
чудотворче  и  свих  болних  и  невољних  исцјелитељу!  Радуј  се, 
непобједиви богољупче и православних народа сабиратељу! Радуј се, 
тјелесних  страсти  умртвитељу  и  богопосвећених  монаха  моћни 
покровитељу! Радуј се, земаљски Херувиме и ревнитеља побожности 
истинско  правило!  Радуј  се,  ризнице  Духа  Светога  и 
боготражитељских  срца  премудри  управитељу!  Радуј  се, 
многоплодна лозо винограда Христовог и трудољубивих хришћана 
стамена потпоро! Радуј се, праведни разобличитељу наука лажних и 
словесних оваца пастиру добри! Радуј се, неуспављиви подвижниче 
и душа људских поуздани путеводитељу! Радуј се, Петре Цетињски, 
Велики Чудотворче! 

Б

КОНДАК 11. 

ојање  је  наше  немоћно  пред  величином  чудеса  твојих, 
преподобни  оче  Петре,  јер  када  бисмо  ти  принијели 
онолико  пјесама,  колико  је  звијезда  небеских,  ни  онда  не 

бисмо  учинили  ништа  достојно  према  ономе  што  дарујеш  нама, 
који из захвалности што нам тебе подари, смиреним духом Господу 
појемо: Алилуја! 

П
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ИКОС 11. 

вјетило постао јеси, свече Божји Петре, свима који залуташе 
у  тами  грјеховних  навика  својих.  Заблудјеле  на  прави  пут 
враћајући и  све отпале од благочестиве  вјере прађедовске, 

чудесима твојим на покајање позивајући, свакога си на похвалу Богу 
приклонио. Стога ти ове пјесме благодарности приносимо: Радуј се, 
јер молитвама твојим, Небо на земљу спушташ,  а  земљу на Небеса 
узводиш!  Радуј  се,  јер  кога  си  ти  благословио,  све му  благословено 
бијаше, а кога си проклетству предавао, свака га мука стизаше! Радуј 
се, јер рајским мирисима нетрулежно тијело твоје мирише и свакога 
радошћу великом испуњава! Радуј се, јер поклоници са свих крајева 
свијета,  ћивоту  моштију  твојих  на  поклоњење  свакодневно  долазе! 
Радуј се, јер силом благодати Божије, од свих болести душе и тијела 
лијечиш!  Радуј  се,  јер  си  слично  Господу  Христу,  рибу  из  језера,  у 
чамац  рибарски  чудесно  привукао!  Радуј  се,  јер  си  судбину  лозе 
Петровића  до  танчина предсказао!  Радуј  се,  јер и много  година по 
блаженом  уснућу  твоме,  аманетима  својим,  Црну  Гору  и  Русију 
зближаваш!  Радуј  се,  јер  си  због  обиља  љубави  Божије  и  сабору 
Петроградских  светитеља  присаједињен!  Радуј  се,  јер  висином 
врлина  хришћанских,  на  савременика  твога,  Серафима  из  Сарова, 
подсјећаш!  Радуј  се,  јер  си  пророчким  даром  испуњен,  будућност 
као  из  књиге  често  читао!  Радуј  се,  јер  си  видећи  невоље  које  за 
гријехе народне долазе, жестину гњева Господњег, сузном молитвом 
ублажавао! Радуј се, Петре Цетињски, Велики Чудотворче! 

С

КОНДАК 12. 

лагодат  Господњу  стекавши  и  дарове  многе  од 
благочестивих родитеља твојих изобилно наслиједивши, ти 
си  их,  богоосвећени  Петре,  смирењем  и  трудољубљем 

вишеструко  умножио,  и  нијеси  их  закопао  у  земљу  сујетних 
задовољстава тјелесних. Благовремену благодатну помоћ испроси и 
нама, свети заступниче наш, јер теби усрдно са вјером притичемо, и 
окрилаћени твојим заступништвом, Богу хвалу узносимо: Алилуја! 

Б

 
 



~ 12 ~    Акатист св. Петру Цетињском чудотворцу, 

ИКОС 12. 

пјевавајући  преславно  житије  твоје,  чудесни  светитељу 
Петре,  неодступно  просимо  твоје  многомоћно  ка  Господу 
посредништво. Буди нам у свему светом и честитом крепки 

помоћник, а у невољама и биједама брзи избавитељ, и услиши нас 
који  ти  од  све  душе  свакога  дана  сверадосно  кличемо:  Радуј  се, 
Живога Бога вјерни поклониче и догмата правих чврсти сљедбениче! 
Радуј се, Оца и Сина и Светога Духа милозвучна лиро и Божанских 
сила  освећено миро!  Радуј  се, Цара Истинскога  племенит  војине  и 
имања његовог добри домаћине! Радуј се, по Богу и Богородици сва 
наша надеждо и рода  српскога небесна наградо!  Радуј  се, Пресвете 
Богородице  мили  служитељу  и  хорова  анђела  блиски  пријатељу! 
Радуј  се,  горњих  насеља  плодородна  палмо  и  Тијела  Христовог 
процвјетала  грано!  Радуј  се,  Бестјелесних  Сила  сабесједниче  и 
Светаца Божијих сапричасниче! Радуј се, Јерусалима Горњег камену 
чисти  и  земаљских  душа  потоку  бистри!  Радуј  се,  торжествујуће 
Цркве појче премирни и  војујуће Цркве  заклоне  сигурни!  Радуј  се, 
Едемскога  врта  смјерни  градинаре  и  камене  пустиње  мудри 
кормиларе!  Радуј  се,  Сунца  Правде  свијетлећа  буктињо  и  срдаца 
људских  пламтећа  утјехо!  Радуј  се,  Небескога  Царства  кротки 
служитељу и народа свога тихи учитељу! Радуј се, Петре Цетињски, 
Велики Чудотворче! 

О

КОНДАК 13. 

 велики светитељу и чудотворче преславни, архијереју наш 
Петре Цетињски! Милостиво прими ово мало мољење, које 
приносимо  у  похвалу  Теби,  богољубивом  и 

човјекољубивом  заступнику  нашем,  пред  Пријестолом  Пресвете 
Тројице.  Умоли  Господа  Бога,  да  нама  недостојнима  и  у  врлинама 
сиромашнима,  подари  здравље  душа  и  тијела,  како  би  се  и  ми 
удостојили да  у Царству Небеском,  са  свима  светима, Њему  вјечно 
појемо: Алилуја! 

О,

(Овај кондак се чита три пута, затим поново: Икос 1, па Кондак 1. 
и онда молитва.) 
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