
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Благодат Светога Духа данас нас сабра на овоме светоме месту 
и овом светоме дану браћо и сестре, да прославимо празник 
угодника Божијега преподобног Петра Коришког, једнога од 
дивних светитеља Божијих а из рода нашега који је Богу угодио 
животом својим и делима својим. Ову прославу славили смо 
преко тридесет година у манастиру Црна Река поред моштију 
светог Петра Коришког. Од прошле године ту прославу смо 
пренели овде у Лозницу јер је овде дошла братија из Црне Реке. 
Прошле године служили смо под шатором а ове године Бог је 
благословио да добротом домаћина овога места брата Милоја 
Стевановића имамо овакву дивну цркву у којој смо се Богу 
помолили данас. 

Преподобни Петар Коришки је цео свој живот провео у пустињи, 
у подвизима, у молитви, у трудовима својим, у борби са 
демонима и са својим слабостима, а ево данас окупио је све нас 
са разних страна, браћо и сестре, окупио је сву своју духовну 
децу, сво монаштво које је расуто из Црне Реке по целој Србији 
и на свакоме месту служе Богу. Али данас на овај свети 
празник ево сви смо овде на окупу и заједно учествујемо у 
прослављању овога дивнога угодника Божијега. Ова данашња 
служба, браћо и сестре, јесте посебна радост свима нама јер смо 
и ми у душама нашим, у срцима нашим донели светог Петра 
Коришког иако је његово тело остало тамо где је стотинама 
година почивало. Он је тамо телом али је молитвом са свима 
нама ма где да смо, ма где да га призивамо у помоћ он је увек 
близу да нас чује и да нам помогне. И помаже нам браћо и 
сестре. Многобројна су његова чудеса која су се десила над 
његовим светим моштима у Црној Реци. Многа чудеса се и 
данас дешавају и овде и свуда јер је он брзи помоћник свима 
који у Бога верују и који се Богу моле и њега у помоћ призивају. 



Данас је овде отац Николај домаћин ове славе као игуман 
црноречки који је ношен на вихору небеском из Црне Реке 
донесен овде са својом братијом. 

Нека је Богом благословено, на многаја и благаја љета да се 
састајемо не само о овоме празнику него о свим празницима и 
сваке недеље овде да се заједно Богу молимо а Бог да наше 
молитве прими и удостоји нас Царства Свога небескога да тамо 
са свима светима славимо и ми Оца и Сина и Светога Духа 
кроза све векове и сву вечност.  

Амин. 


