У име Оца и Сина и Светога Духа.
Благодат Светога Духа данас нас сабра браћо и сестре, певамо у
овим дивним молитвама. Сабра нас Господ са разних страна у овај
Божији храм, у ову светињу, да прославимо угодника Божијега,
преподобног нашег Петра Коришкога чији данас празник славимо.
Тридесет и пет година Свети Петар Коришки сабирао нас је у
манастиру Црна Река, где његове Свете мошти почивају, и где се
име његово прослављало на данашњи празник, и током целе
године. А ево и данас, и ако је његово Свето тело остало у Црној
Реци, његов дух, и његова благодат и благослов, прати нас свуда на
свим путевима нашим.
Знате сви како је дошло до тога да ми са Косова и Метохије, и
братија Црноречка, и остали монаси и монахиње из наше Епархије
нађемо се на овим стазама и богазима Божијим, идући и носећи
крст свој на својим плећима, али идемо за Господом који је рекао:
„Ко хоће замном да иде нека се одрекне себе, и узме крст свој и
замном иде“.
И ево у време Светог Петра Коришког који је оставио све што је
имао, чак и рођену сестру, препустио је да Бог о њој брине, он се
повукао у пустињу да би Богу служио и Богу угодио. Због његовог
таквог
живота
подвижничкога,
аскетскога,
као
великог
молитвеника и подвижника, Господ га је прославио његовим
нетљеним моштима, и безбројним чудесима које се дешавају код
његовога ћивота, у манастиру Црна Река. А вероватно и на другим
местима, где се његово име са вером и љубављу призива, и он и
тамо стиже и помаже свима онима којима је потребна помоћ, и
који од њега помоћ траже.
Ево и овде у овој светињи већ три године се сабирамо, да би смо
прославили нашега дивнога заштитника Светог Петра Коришког,
који нас је штитио и док смо били тамо поред његовога гроба,
његовог ћивота, а који нас штити и сада овако разбацане и расејане

по беломе свету.
Нека би Господ примио наше данашње молитве, и молитве Светог
Петра Коришког, за нас овде сабране, али и за цео наш народ да нам
Господ подари снаге духовне и телесне, да останемо верни оној вери
којој је служио и Свети Петар Коришки. И као што је он остао веран
до краја по речима Господњој: „Буди веран до краја, и даћу ти венац
живота“. Да би Господ и нас укрепио, да и ми останемо доследни на
своме путу, путу Светосавскоме, путу Светих Отаца, путу Светог
Петра Коришког, да би смо када пођемо одавде и ми се удостојили
да се нађемо са њима у Царству Христа Бога нашега, и да тамо са
свима њима и са Анђелима Божијим, славимо Оца и Сина и Светога
Духа, кроза све векове и сву вечност.
Амин.

