
Кратко житије Свете Петке Српске 

( 14. октобар по старом/ 27. октобар по новом календару)

Света Петка рођена je у граду Епивату, који се налазио у близини Цариграда. Родитељ

били имућни и побожни, имали су и сина Јевтими

По смрти родитеља, девојка Петка, жељна подвижништва Христа ради, оде у Ца

пустињу, где се подвизавала до старости. Тада јој се јавио анђео Господњи и рекао јој да се врати у 

место свога рођења. По повратку у Епиват је поживела још две године, у непрестаном посту и молитви, 

а потом је душу предала Господу. Упокојила се у једанаестом веку. 

Њене чудотворне мошти су из Епивата пренете у Цариград, па у Трново, затим опет у Цариград, 

па у Крушевац, затим у Београд. А из Београда у град Јаши у Румунији, где се и сада налазе.
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