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Основан1971. године, Хор свештеника Лењинградске епархије је једно 

од најстаријих црквених певачких друштава у Русији. Од самог почетка Хор 

пева на богослужењима и има богати концертни живот. Године 1988. Хор 

учествује у обележавању 1000. годишњице Покрштавања Русије. 

Савремена етапа у развоју Хора нераскидиво је везана за уметничког 

руководиоца и главног диригента Јурија Герасимова. Од тада почиње и богат 

програм гостовања, наступи у многим градовима широм Русије. Нижу се и  

наступи у иностранству: Естонија, Литванија, Шведска, Словенија, Финска, 

Италија, Швајцарска итд). 

Најзначајни концерти хора одржани су на новој сцени Маријинског 

театра, Великој сали филхармоније Санкт Петербурга,у Исакијевском сабору 



где је одржан концерт за више од пет хиљада слушалаца. 

Једна традиција коју Хор брижљиво негује од 2010. године су 

добротворни концерти за децу са онколошким обољењима. 

Хор свештеника СанктПетербуршке Митрополијеније само хор.Његови 

чланови су активна свештена лица, те се сматра да је основни задатак 

проповедање Речи Божје кроз молитвено појање Руске Православне Цркве и 

популаризација руске духовне музичке културе. 

Хор чине 25 певача, укључујући и диригента хора, који имају музичко 

и богословско образовање и узраста су од 25 до 45 година. 

Током 47 година постојања Хора свештеника Санкт Петербуршке 

Митрополије многе генерације свештенства су откриле своје музичке 

таленте. 

Мисија Хора је веома значајна: проповедање Речи Божје кроз духовну 

музику. Сваки наступ Хора показује снагу молитве и лепоту руског духовног 

музичког наслеђа. Својим појањем Хор улепшава свечана богослужења. Хор 

је дао много концерата у земљи и иностранству у Италији, Швајцарској, 

Финској, Естонији, Словачкој, Литванији, Јерменији, Словенији и Великој 

Британији. 

 



 
  

Хор свештеника изводи познате духовне и световне нумере као што су: 

«Стихира Александру Невском», «Блажен муж», «Ево иде пук», «Снага 

великана», «Хеј ти, степо широка», «Гледам језера плава», «Ждралови» и 

многидруги. 

Диригент Хора од 2010. година је клирик Спасо-Преображенског 

сабора Јуриј Герасимов.  

 


