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Ã0ñïîäè âñåäåðæè1òåëþ, Á0æå nòº1öú íaøèõú, ì0ëèìú òè ñz,
¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïîìè1ëóé íañú, Á0æå, ïî âåëè1öýé ìè1ëîñòè òâîeé, ì0ëèìú òè ñz,
¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Ìîëè1òâà ïðèë¸æíàãw ìîëeí³z:

ÃDè Á0æå íaøú, ïðèë¸æíîå ñ³E ìîëeí³å ïð³èìè2 t òâîè1õú
ð†áú, è3 ïîìè1ëóé íañú ïî ìí0æåñòâó ìè1ëîñòè òâîåS, è3

ùåäðHòû òâî‰ íèçïîñëè2 íà íû2, è3 íà âñ‰ ëþ1äè òâî‰, ÷aþùûz
t òåáº2 áîãaòûz ìè1ëîñòè.

Å#ùE ì0ëèìñz œ ãîñïîäè1íå íaøåìú Áëàæåííýéøåìú ìèòðîïîëjòý
(è4ìz ðåêú) [œ ãîñïîäè1íå íaøåìú (Âûñîêî-) Ïðåwñâzùåííýéøåìú (è3ëè2:

àðõ³ºïjñêîïý, è3ëè2: º3ïjñêîïý) (è4ìz ðåêú)], è3 âñeé âî Õrò¨ áðaò³è íaøåé.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ áðaò³zõú íaøèõú, ñâzùeííèöýõú, ñâzùåííîìîía-
ñýõú, è3 âñeìú âî Õð³ñò¨ áðaòñòâý íaøåìú.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ ñòðàí¨ íaøåé, ïðàâè1òåëåõú è â0èíñòâý º3S, äà
òè1õîå è3 áåçì0ëâíîå æèò³E ïîæèâeìú âî âñsêîìú áëàãî÷eñò³è è3
÷èñòîò¨.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ áëàæeííûõú è3 ïðèñíîïaìzòíûõú, ñâzòeéøèõú
ïàòð³aðñýõú ïðàâîñëaâíûõú, è3 ñîçäaòåëåõú ñâzòaãw õðaìà ñåãw2 [è3ëè2:
ñò7hz w3áè1òåëè ñåS], è3 w3 âñ¸õú ïðåæäåïî÷è1âøèõú nòö¸õú è3 áðaò³zõú,
çä¨ ëåæaùèõú è3 ïîâñþ1äó, ïðàâîñëaâíûõú.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)



Po�ehnej, vladyko, zvìstovatele svatého apoštola a evangelisty (jméno)!

Knìz, �ehnaje ho, dí: Bùh na pøímluvy svatého slavného, všechvalného
apoštola a evangelisty (jméno) dej� tobì hlas zvìstovati mocí velikou,
aby se naplnilo evangelium nejmilejšího Syna jeho, Pána našeho Je�íše
Krista.

A podává mu svaté evangelium.
Diákon: Amen. A pokloniv se svatému evangeliu, vezme je a vychází
svatými dveømi; spolu s ním jde od severních dveøí na místo ètení
svìtlonoš. Diákon se postaví na ambon nebo na místì urèeném (na
ambonu pøed svatými dveømi se ète evangelium èelem k lidu; ète-li se
uprostøed chrámu, pak èelem k oltáøi).

Knìz (2. diákon) stojí pøed svatým prestolem, hledí k západu (k lidu) a zvolá:

Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium!

Knìz �ehná lid: Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Od … svaté evangelní ètení.

Vìøící: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

Knìz (2. diákon): Pozor mìjme! (A pøedèítá se z evangelia.)

Po ukonèení evangelijního ètení dí knìz, �ehnaje diákona:
Pokoj tobì, zvìstujícímu.

Vìøící: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

Diákon pøichází svatými dveømi do oltáøe a odevzdá svaté evangelium
knìzi, který je políbí a postaví na svatý prestol za antimins.
Následuje promluva knìze k vìøícím (kázání té� mù�e být a� ke konci
svaté liturgie po zaambonové modlitbì). Ká�e se na ambonu.
Poté je mo�no zavøít svaté dveøe. Diákon vyjde severními dveømi (není-li
kázání hned po evangeliu, podává evangeliáø knìzi ve svatých dveøích
a sám zùstává pøed nimi na soleji), stane na obvyklém místì pøed svatými
dveømi, pokloniv se a pøe�ehnav, dí, dr�e orar tøemi prsty pravé ruky:

Ektenie vroucí

Rceme všichni z celé duše a z celé mysli své rceme!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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×È~ÍÚ
ñâzùeííûz è3 á9eñòâåííûz ë³òóðãjè

è4æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw
Âàñjë³à âåëè1êàãw,

´ðõ³åïcêïà Êåñàðjè êàïïàäîêjéñê³z.
Õîòsé ñâzùeííèêú á9eñòâåííîå ñîâåðøaòè òàéíîä¸éñòâ³å, ä0ëæåíú º4ñòü
ïeðâýå �áw ïðèìèðeíú áhòè ñî âñ¸ìè, è3 íå è3ì¸òè ÷òî2 íà êîãî2, è3 ñeðäöå æå,
º3ëè1êà ñè1ëà, t ëóêaâûõú áëþñòè2 ï0ìûñëwâú, âîçäåðæaòèñz æå ñú âe÷åðà, è3
òðåçâè1òèñz äaæå äî âðeìåíå ñâzùåííîä¸éñòâ³z. Âðeìåíè æå íàñòaâøó,
ïîâíåãäA ñîâåðøè1òè náh÷íûé ïðåäñòîsòåëþ ïîêë0íú, âõ0äèòú âú õðaìú: è3
ñîåäèíè1âñz ñî ä³aêîíîìú, òâîðsòú âêyïý êú âîñò0êó ïðåä8 ñ™hìè äâeðüìè
ïîêëîíº1í³z òðè2.

Òaæå ãlåòú ä³aêîíú: Álãîñëîâè2 âëàähêî.

Ñù7eííèêú: Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú, ´ìè1íü.

Íà÷èíaåòú ãëàã0ëàòè ä³aêîíú: ÖRþ2 íácíûé: Òðèñ™0å. Ïî �§å íaøú:

Ñù7eííèêú: �êw òâîE º4ñòü öròâî:

Òaæå ãëàã0ëþòú:

Ïîìè1ëóé íañú ÃäCè, ïîìè1ëóé íañú: âñsêàãw áî tâ¸òà íåäîóì¸þùå,
ñ³þ1 òè ìlòâó �êw ÂLöý ãð¸øí³è ïðèí0ñèìú: ïîìè1ëóé íañú.

Ñëaâà:

ÃäCè, ïîìè1ëóé íañú, íà òs áî ¢ïîâaõîìú, íå ïðîãí¸âàéñz íà íû2
¾ýëw2, íèæE ïîìzíè2 áåççàê0í³é íaøèõú: íî ïðè1çðè è3 íhíý �êw
álãîóòð0áåíú, è3 è3çáaâè íû2 t âðàãHâú íaøèõú. Òh áî º3ñè2 ÁGú
íaøú, è3 ìû2 ëþ1ä³å òâîè2, âñè2 äýëA ðóêY òâîeþ, è3 è4ìz òâîE
ïðèçûâaåìú.



Bo�ská liturgie svatého otce našeho

Basila Velikého, archiepiskopa

Caesareje Kappadocijské

Proskomidie

Knìz, který hodlá vykonat slu�bu Bo�ských Tajin, se má døíve smíøit se všemi
a nemít nic proti komukoliv, má chránit srdce jak mo�no od zlých myšlenek, být
zdr�enlivým a støízlivým od pøedveèera a� do èasu slu�eb Bo�ích. V ustanovený
èas se knìz i diákon postaví pøed svatými dveømi oltáøe a uèiní spoleènì, �ehnajíce
se, tøi poklony k východu. Potom praví:

Diákon: Po�ehnej, vladyko!

Knìz: Blahosloven Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vì-
kùv, amen.

Diákon: Králi nebeský… (Následuje Trisagion a� po Otèe náš.)

Knìz: Nebo� tvé jest království…

Potom øíkají oba:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi, nebo� �ádné omluvy
nevìdouce, tuto modlitbu tobì, jako Vládci svému, my høíšníci pøiná-
šíme: smiluj se nad námi.

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Pane, smiluj se nad námi, nebo� v tebe doufáme; nehnìvej se na nás
velmi, ani� rozpomínej se na høíchy naše, ale pohleï i nyní jako milo-
srdný na nás a zbav nás nepøátel našich; nebo� tys Bùh náš a my lid
tvùj, všichni dílo rukou tvých a jméno tvé vzýváme.

I nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.
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Áëàãîñëîâè2, âëàähêî, áëàãîâýñòè1òåëz ñâzòaãw ´ï0ñòîëà è3 º3âàããåëjñòà
(è4ìz ðåêú).

Ñù7eííèê, çíaìåíóz º3ãî2, ãëàã0ëåòú:

Á0ãú, ìîëè1òâàìè ñâzòaãw, ñëaâíàãw, âñåõâaëüíàãw ´ï0ñòîëà è3
º3vàããåëjñòà (è4ìz ðåêú) äà äañòú òåá¨ ãëàã0ëú áëàãîâýñòyþùåìó ñè1ëîþ
ìí0ãîþ, âî è3ñïîëíeí³å º3vaããåë³à âîçëþ1áëåííàãw Ñhíà ñâîåãw2, Ã0ñïîäà
íaøåãî ¯èñyñà Õð³ñòà2.

È# ïîäàeòú º3ìY ñò70å º3�ë³å.

Ä³aêîíú æå ðeêú: ¥ìè1íü.

È# ïîêëîíè1âñz ñâzò0ìó º3vaããåë³þ, â0çìåòú º5, è3 è3çøeäú ñâzòhìè äâeðüìè,
ïðåäõîäsùûìú º3ìY ëàìïaäàìú, ïðèõ0äèòú è3 ñòîè1òú íà ´ìâHíý, è3ëè2 íà
¢÷èíeííýìú ì¸ñòý.

¯åðeé æå, ñòîS ïðåä8 ñâzò0þ òðàïeçîþ è3 çðS êú çaïàäó, âîçãëàøaåòú:

Ï ðåìyäðîñòü, ïð0ñòè, ¢ñëhøèìú ñâzòaãw º3vaããåë³à.

Òaæå ñâzùeííèêú: Ìè1ðú âñBìú.

Ëþ1ä³å: È# äyõîâè òâîåìY.

Ä³aêîíú: T (è 4ìz ðåêú) ñâzòaãw º3vàããåë³à ÷òeí³å.

Ëè1êú: Ñëaâà òåá¨, Ã0ñïîäè, ñëaâà òåá¨.

Ñâzùeííèêú: Â0íìåìú.

�ùå æå ñyòü äâA ä³aêîíà, òî2 º3äè1íú äà ãëàã0ëåòú:
Ïðåìyäðîñòü, ïð0ñòè... Òaæå, è3: Â0íìåìú.

È#ñï0ëíèâøóñz º3�ë³þ, ãëàã0ëåòú ñù7ííèê: Ìè1ðú òè2, áëàãîâýñòâyþùåìó.

Ëè1êú: Ñëaâà òåá¨, Ã0ñïîäè, ñëaâà òåá¨.

È# tøeäú ä³aêîíú äaæå äî ñò7hõú äâeðåé, täàeòú ñò70å º3�ë³å ñù7ííèêó, è3 çà-
òâîðsþòñz ïaêè ñò7û6z äâº1ðè. Ä³aêîíú, ñòaâú íà náû÷íýìú ì¸ñòý,
íà÷èíaåòú ñè1öå:

Ðöeìú âñè2 t âñåS äóøè2, è3 t âñåãw2 ïîìûøëeí³z íaøåãî ðöeìú.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.



Diákon: Pozor mìjme!

�almista ète epištolu. (Knìz se mù�e posadit na své sedátko v oltáøi.)

Mezitím diákon vezme kadidelnici a kadidlo, pøichází ke knìzi a pøijav od
nìho po�ehnání, okuøuje svatý prestol, celý oltáø, svaté dveøe, svaté ikony,
knìze a lid.

Knìz (po ukonèení ètení epištoly): Pokoj tobì!

�almista: I duchu tvému.

Po pøeètení apoštola se zpívá „alleluja“ (s pøíslušnými verši).

Diákon: Velemoudrost! (Toto zvolání jen øíkají-li se verše na alleluja.)

Vìøící: Alleluja, alleluja, alleluja.

Knìz stojí pøed svatým prestolem a øíká tiše modlitbu
pøed ètením evangelia:

R ozsvi� v srdcích našich, lidumilný Vládce, nehynoucí
svìtlo bo�ského poznání svého a otevøi duchovní oèi
naše k chápání evangelijních hlásání tvých; vlo� v nás

té� bázeò pøikázání tvých blahoslavenství, abychom všechny
tìlesné �ádosti pøemáhajíce, duchovní �ivot vedli, myslíce a èi-
níce vše, v èem máš zalíbení. Nebo� tys osvícení duší i tìl na-
šich, Kriste Bo�e, a tobì slávu vzdáváme, s bezpoèáteèným Ot-
cem tvým a nejsvìtìjším i blahým a o�ivujícím Duchem tvým,
nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

Diákon, odlo�iv po okuøování kadidelnici na její místo, pøijde ke knìzi,
skloní hlavu, dr�e orar tøemi prsty pravice, ukazuje jím na svaté
evangelium a praví:
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È# íhíý:

Ìèëîñeðä³z äâº1ðè tâeðçè íaìú, álãîñëîâeííàz Áödå, íàä¸þù³èñz íà
òS äà íå ïîãè1áíåìú, íî äà è3çáaâèìñz òîá0þ t á¸äú: òh áî º3ñè2
ñïàñeí³å ð0äà õð³ñò³aíñêàãw.

Òaæå tõ0äzòú êî ¿êHíý õrò0âý è3 öåëyþòú þ5, ãëàã0ëþùå:

Ïðå÷còîìó òâîåìY Ÿáðàçó ïîêëàísåìñz áëàãjé, ïðîñsùå ïðîùeí³z
ïðåãðýøeí³é íaøèõú, ÕròE Á9å: â0ëåþ áî áëàãîâîëè1ëú º3ñè2 ïë0ò³þ
âçhòè íà êròú, äà è3çáaâèøè, ±æå ñîçäaëú º3ñè2, t ðàá0òû âðaæ³z.
Ò¸ìæå áëàãîäaðñòâåííw âîï³eìú òè2: ðaäîñòè è3ñï0ëíèëú º3ñè2 âñ‰,
Ñï7ñå íaøú, ïðèøeäûé ñïàñòè2 ìjðú.

Òaæå öýëyþòú è3 ¿êHíó áödû, ãëàã0ëþùå òðîïaðü:

Ìèëîñeðä³z ñyùè è3ñò0÷íèêú, ìè1ëîñòè ñïîä0áè íañú Áödå, ïðè1çðè íà
ëþ1äè ñîãðýøè1âøûz, kâè2 �êw ïðè1ñíw ñè1ëó òâîþ2: íà òs áî ¢ïîâa-
þùå, ðaäóéñz, âîï³eìú òè2, �êw è3íîãäA Ãàâð³è1ëú áåçïë0òíûõú
´ðõ³ñòðàòè1ãú.

Òaæå ïðèêë0íøå ãëàâY, ãlþòú ñ³þ2 ìîëè1òâó:

ÃäCè, íèçïîñëè2 ðyêó òâîþ2 ñú âûñîòû2 ñ™aãw æèëè1ùà òâîåãw2, è3
¢êðýïè2 ìS âú ïðåäëåæaùóþ ñëyæáó òâîþ2: äà íåwñóæäeííw
ïðåäñòaíó ñòðaøíîìó ïrò0ëó òâîåìY, è3 áåçêð0âíîå ñâzùåííî-
ä¸éñòâ³å ñîâåðøY. �êw òâîS º4ñòü ñè1ëà è3 ñëaâà, âî â¸êè âýêHâú.
¥ìè1íü.

Òaæå òâîðsòú è3 êú ëèêHìú ïîêë0íû ïî º3äè1íîìó, è3 òaêw tõ0äzòú
âú æeðòâåííèêú, ãëàã0ëþùå:

Âíè1äó âú ä0ìú òâ0é, ïîêëîíþ1ñz êî õðaìó ñ™0ìó òâîåìY âú ñòðañý
òâîeìú. ÃäCè, íàñòaâè ìS ïðaâäîþ òâîeþ, âð†ãú ìîè1õú ðaäè è3ñïðaâè
ïðåä8 òîá0þ ïyòü ì0é. �êw í¸ñòü âî ¢ñò¸õú è4õú è4ñòèíû, ñeðäöå
è4õú ñyåòíî, ãð0áú tâeðñòú ãîðòaíü è4õú, šçhêè ñâîè1ìè ëüùaõó.
Ñóäè2 è5ìú Á9å, äà tïàäyòú t ìhñëåé ñâîè1õú, ïî ìí0æåñòâó
íå÷eñò³z è4õú è3çðè1íè |, �êw ïðåwãîð÷è1øà òS ÃäCè. È# äà âîç-
âåñåësòñz âñè2 ¢ïîâaþù³è íà òS, âî â¸êè âîçðaäóþòñz, è3 âñåëè1øè-



Bránu milosrdenství otevøi nám, po�ehnaná Bohorodice, abychom
doufajíce v tebe nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od všeliké bídy;
je�to jsi spása pokolení køes�anského.

Nato odejdou k ikonì Kristovì a øíkají:

Pøeèistému obrazu tvému klaníme se, Blahý, prosíce za odpuštìní
høíchù svých, Kriste Bo�e; nebo� tys ráèil dobrovolnì tìlem vstoupiti
na køí�, abys vysvobodil z otroctví nepøítele ty, je� jsi byl stvoøil. Pro-
to vdìènì voláme k tobì: Radostí naplnil jsi vše, Spasiteli náš, pøišed
spasit svìt.

I �ehnajíce se, políbí ikonu Krista. — Potom odcházejí k ikonì Bohorodice,
øíkajíce:

Jsouc milosrdenství pramen, raè slitovati se nad námi, Bohorodice!
Shlédni na lid høíšný, zjev jako v�dy moc svou. Nebo� v tebe doufají-
ce, k tobì, jako kdysi Gabriel, beztìlesných vrchní vojevùdce, volá-
me: Raduj se!

I �ehnajíce se, líbají ikonu Bohorodice. — Poté se postaví uprostøed,
skloní oba hlavu a knìz øíká tuto modlitbu:

Hospodine, vztáhni ruku svou s výsosti svatého sídla svého a posilni
mne k nastávající slu�bì tvé, abych, stana pøed strašným trùnem
tvým, nekrvavou obì� neodsouzenì vykonal. Nebo� tvá jest moc i slá-
va, na vìky vìkùv. Amen.

Nato se oba pokloní té� lidu a odcházejí do oltáøe, økouce:

Vejdu do domu tvého a klanìti se budu svatému chrámu tvému
v bázni tvé. Hospodine, veï mne ve spravedlnosti své; pro nepøátele
mé spravuj pøed sebou cestou mou; nebo� není v ústech jejich pravdy,
srdce jejich je daremné, hrobem otevøeným je hrdlo jejich, jazykem
svým klamou. Sudi� je, Bo�e, necha� padnou od úmyslù svých, pro
mno�ství nešlechetností jejich zavrhni je, nebo� odporní jsou tobì,
Hospodine. I a� rozveselí se všichni, kdo� doufají v tebe, na vìky a� se
radují, a ty pøebývati budeš v nich; i a� honosí se tebou všichni, kdo�
milují jméno tvé. Nebo� ty �ehnáš spravedlivému, Hospodine, a ští-
tem zalíbení korunoval jsi nás.
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È# ïaêè ä³aêîíú: Â0íìåìú.

¥ï0ñòîëó æå ÷ò0ìó, ´ëëèëy³à æå ïýâaåìó, ä³aêîíú ïð³eìú êàäjëüíèöó è3
fmì³aìú, ïðèõ0äèòú êî ñâzùeííèêó, è3 ïð³eìú áëàãîñëîâeí³å t íåãw2, êàäè1òú
ñâzòyþ!òðàïeçó!Ÿêðåñòú,!è3!nëòaðü!âeñü,!è3!ñù7eííèêà.

¥ïcëó æå è3ñï0ëíüøóñz, ãëàã0ëåòú ñâzùeííèêú: Ìè1ðú!òè2.

È#!÷òeöú: È#!äyõîâè!òâîåìY.

Ä³aêîíú: Ï ðåìyäðîñòü.

È#!÷òeöú: ¥ëëèëy³à.

Ñù7eííèêú!æå,!ñòîS!ïðåä8!ñò70þ!òðàïeçîþ,!ãëàã0ëåòú!ìë7òâó!ñ³þ2.

Ìîëè1òâà!ïðeæäå!º3vaããåë³à:

Âîçñ³sé âú ñåðäöaõú íaøèõú, ÷åëîâýêîëþ1á÷å Âëàähêî,
òâîåãw2 áîãîðàçyì³z íåòë¸ííûé ñâ¸òú, è3 ìhñëºííûz

íaøè tâeðçè Ÿ÷è, âî º3vaããåëüñêèõú òâîè1õú ïðîïîâ¸äàí³é
ðàçóì¸í³å. Âëîæè2 âú íañú è3 ñòðaõú
áëàæeííûõú òâîè1õú çaïîâýäåé, äà
ïëwòñêjz ï0õwòè âñš ïîïðaâøå,
äóõ0âíîå æè1òåëüñòâî ïð0éäåìú, âñ‰
ÿ5æå êî áëàãîóãîæäeí³þ òâîåìY, è3 ìy-
äðñòâóþùå è3!!ä¸þùå. Òh áî º3ñè2
ïðîñâýùeí³å äyøú è3 òýëeñú íaøèõú,
Õð³ñòE Á0æå: è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
ñî áåçíà÷aëüíûìú òâîè1ìú Nòöeìú, è3
âñåñâzòhìú è3 áëàãè1ìú è3 æèâîòâîðs-
ùèìú òâîè1ìú Äyõîìú, íhíý è3
ïðè1ñíw,!è3!âî!â¸êè!âýêHâú.!¥ìè1íü.

Ä³aêîíú æå, êàäè1ëüíèöó tëîæè1âú íà náh÷íîå
ì¸ñòî, ïðèõ0äèòú êî ñù7eííèêó, è3 ïîäêëîíè1âú
º3ìY ãëaâY ñâîþ2, äåðæS nðaðü êðaéíèìè ïº1ðñòû
è3!¢êàçyz!íà!ñò70å!º3�ë³å,!ãëàã0ëåòú:



Hospodine, spasi� zbo�né a vyslyš nás.

Diákon se obrací k lidu a provolává:

A� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Vìøící lid zpívá Trojsvatou píseò:

Svatý Bo�e, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (tøikrát).
Sláva Otci, i Synu, i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Amen. Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. Svatý Bo�e, svatý Silný,
svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Za zpìvu knìz i diákon øíkají také „trisagion“, spoleènì èiníce poklony
pøed svatým prestolem.
Na Zjevení Pánì a na velkou sobotu se místo „trisagion“ zpívá: „Kteøí�koli
v Krista pokøtìni jste, Krista jste oblékli. Alleluja.“
Pak praví diákon knìzi:

Poveli�, vladyko!

Nato se odebírají k hornímu místu. Knìz cestou øíká:

Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì.

Diákon: Po�ehnej, vladyko, horní trùn!

Knìz: Po�ehnaný jsi na trùnì království svého, jen� na cherubí-
nech spoèíváš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Po dokonèení pìní „trisagia“ praví diákon, který vyšel pøed svaté dveøe:

Pozor mìjme!

Knìz (�ehnaje lid): Pokoj všem.

�almista: I duchu tvému.

Diákon: Velemoudrost!

�almista ète prokimen z �almu Davidova.

Diákon (po ukonèení zpìvu prokimenu): Velemoudrost!

�almista: Ètení z listu svatého apoštola … (Ètení ze skutkù apoš-
tolských… Apod.)
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ñz âú íè1õú, è3 ïîõâaëzòñz œ òåá¨ ëþ1ázù³è è4ìz òâîE. �êw òû2
áëàãîñëîâè1øè ïðaâåäíèêà, ÃäCè. �êw nðyæ³åìú áëàãîâîëeí³z
âýí÷aëú º3ñè2 íañú.

Âøeäøå æå âî ñâzòè1ëèùå, òâîðsòú ïîêë0íû òðè2 ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ, è3
öýëyþòú ñ™0å º3�ë³å è3 ñ™yþ òðàïeçó. Òaæå ïð³eìëþòú âú ðyêè ñâî‰ êjéæäî
ñò³õaðü ñâ0é, è3 òâîðsòú ïîêë0íû òðè2 êú âîñò0êó, ãëàã0ëþùå âú ñåá¨ êjéæäî:

Á9å, œ÷è1ñòè ìS ãð¸øíàãî è3 ïîìè1ëóé ìS.

Òaæå ïðèõ0äèòú êú ñâzùeííèêó ä³aêîíú, äåðæS âú äåñí0é ðóö¨ ñò³õaðü ñî
nðàðeìú, è3 ïîäêëîíè1âú º3ìY ãëàâY, ãëàã0ëåòú:

Álãîñëîâè2, âëàähêî, ñò³õaðü ñî nðàðeìú.

Ñù7eííèêú ãëàã0ëåòú:

Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Òaæå tõ0äèòú êú ñåá¨ ä³aêîíú, âî º3äè1íó ñòðàíY ñâzòè1ëèùà, è3 œáëà÷è1òñz âú
ñò³õaðü, ìîësñz ñè1öå:

Âîçðaäóåòñz äóøA ìîS œ ÃäCý, œáëå÷e áî ìS âú ðè1çó ñïàñeí³z, è3
œäeæäåþ âåñeë³z œä¸z ìS: �êw æåíèõY âîçëîæè2 ìè2 âýíeöú, è3 �êw
íåâ¸ñòó ¢êðàñè1 ìz êðàñîò0þ.

È# nðaðü �áw öýëîâaâú, íàëàãaåòú íà ë¸âîå ðaìî.
Íàðóê†âíèöû æå íàëàãaz íà ðyêè, íà äåñíyþ �áw, ãëàã0ëåòú:

Äåñíè1öà òâîS, ÃäCè, ïðîñëaâèñz âú êð¸ïîñòè: äåñíaz òâîS ðóêA, ÃäCè,
ñîêðóøè2 âðàãè2, è3 ìí0æåñòâîìú ñëaâû òâîåS ñòeðëú º3ñè2 ñóïîñòaòû.

Íà ë¸âóþ æå, ãëàã0ëåòú: Ðyöý òâîè2 ñîòâîðè1ñòý ìS è3 ñîçäañòý ìS.
Âðàçóìè1 ìz, è3 íàó÷yñz çaïîâýäåìú òâîè6ìú.

Òaæå tøeäú âú ïðåäëîæeí³å, ¢ãîòîâësåòú ñù7º1ííàz. Ñ™hé �áw äjñêîñú ïîñ-
òàâësåòú œ øyþþ ñòðàíY, ïîòè1ðü æå, º4æå º4ñòü ñ™yþ ÷aøó, œ äåñíyþ, è3
ïðH÷àz ñú íè1ìè.
Ñù7eííèêú æå ñè1öå œáëà÷è1òñz: ïð³eìú ñò³õaðü âú ë¸âóþ ðyêó, è3 ïîêë0íèâñz
òðè1æäû êú âîñò0êó, �êîæå ðå÷eñz, íàçíaìåíóåòú ãëàã0ëz:

Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Òaæå œáëà÷è1òñz, ãëàã0ëz:



Vstoupivše do svatynì, uèiní, �ehnajíce se, dvì poklony pøed svatým
prestolem a políbí svaté evangelium i svatý prestol. Opìt se �ehnají
a uèiní tøetí poklonu. Potom vezmou do svých rukou ka�dý svùj stichar
a konají, �ehnajíce se, tøi poklony k východu, økouce pro sebe:

Bo�e, oèisti� mne høíšného a smiluj se nade mnou. (Tøikrát)

Nato pøistoupí diákon ke knìzi, dr�í v pravé ruce stichar s orarem
a skloniv hlavu, dí:

Po�ehnej, vladyko, stichar s orarem!

Knìz �ehnaje: Po�ehnaný jest Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na
vìky vìkùv.

Diákon: Amen.

Pak odejde diákon zpìt na své místo a oblékaje se do sticharu, modlí se
takto:

Radovati se bude duše má v Bohu, nebo� oblékl mne v roucho spasení
a pláštìm radosti pøiodìl mne; jako �enicha ovìnèil mne korunou a jako
nevìstu okrášlil mne ozdobami.

Potom diákon políbí orar a polo�í jej na své levé rameno.
Kdy� navléká jeden z nárukávníkù na svou pravou ruku, øíká:

Pravice tvá, Hospodine, proslavila se v síle; pravice tvá, Hospodine, po-
razila nepøátele a velikou slávou svou potøel jsi ty, kteøí povstali proti
tobì.

Kdy� dává druhý nárukávník na levou ruku, dí:

Ruce tvé stvoøily a uèinily mne; dej� mi ten rozum, abych se nauèil pøi-
kázáním tvým.

Potom odejde na místo pøípravné (k �ertveníku) a chystá zde posvátné
pøedmìty: diskos, kalich, kopí, pokrovce, hvìzdici atd. Svatý diskos
postaví na levou, kalich pak na pravou stranu.
Knìz se obléká takto: vezme stichar do levé ruky, po�ehná se a pokloní
tøikrát k východu, a pak �ehná stichar, øka:

Po�ehnaný jest Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.
Amen.

Potom políbiv stichar, obléká jej se slovy:
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Ñêîí÷aâøóñz æå òðîïàðþ2, ïðèõ0äèòú ä³aêîíú áëèç8 ñò7hõú äâeðåé, è3 ïîêàçyzé
nðàðeìú, ïeðâýå �áw êî ¿êHíý Õrò0âý ãëàã0ëåòú:

ÃäCè, ñïàñè2 áëàãî÷åñòè3âûz, è3 ¢ñëhøè íû2.

Òaæå íàâ0äèòú, ãëàã0ëz êî âí¨ ñòîsùûìú âåëåãëañíw:

È# âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: Àìè1íü.

Ïýâaåìó æå òðèñâzò0ìó, ãëàã0ëþòú è3 ñaìè, ¿åðeé æå è3 ä³aêîíú, òðèñò70å,
òâîðsùå âêyïý è3 ïîêë0íû òðè2 ïðåä8 ñò70þ òðàïeçîþ.
Íà áGîzâëeí³å è3 âú âåëè1êóþ æå ñóááHòó ïîþ1òú (âì¸ñòw æå òðèñ™aãw) ñ³E:
Å#ëè1öû âî ÕròA êròè1ñòåñz, âî Õròà2 wáëåê0ñòåñz: à3ëëèëó³à.
Òaæå ãëàã0ëåòú ä³aêîíú êî ¿åðeþ:

Ïîâåëè2, âëàähêî.

È# tõ0äèòú êú ã0ðíåìó ì¸ñòó, è3 ñù7eííèê tõîäS ãëàã0ëåòú:

Áëàãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz Ãîñï0äíå.

Ä³aêîíú: Áëàãîñëîâè2, âëàähêî, ã0ðí³é ïðåñò0ëú.

¯åðeé æå: Áëàãîñëîâeíú º3ñè2 íà ïðåñò0ëý ñëaâû öaðñòâ³z òâîåãw2, ñýäsé
íà õåðóâjìýõú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ïî è3ñïîëíeí³è òðèñò7aãw, ä³aêîíú ïðèøeäú ïðåä8 ñâzòû6z äâº1ðè, ãëàãîëåòú:

Â0íìåìú.

¯åðeé æå âîçãëàøaåòú: Ì è1ð ú â ñBìú .

È# ÷òeöú ãëàã0ëåòú: È# äyõîâè òâîåìY.

È# ïaêè ä³aêîíú: Ï ðåìyäðîñòü.

È# ÷òeöú, ïðîêjìåíú, pàë0ìú äàâjäîâú.

Ïîñeì ä³aêîíú: Ï ðåìyäðîñòü.

È# ÷òeöú íàäïèñaí³å ´ï0ñòîëà: Äýsí³é ñò7hõú ´ïCëú ÷òeí³å. È#ëè: Ñîá0ðíàãw
ïîñëaí³z ¯aêwâëz È#ëè: Ïåòð0âà ÷òeí³å. È#ëè: Êú ðè1ìëzíwìú È#ëè: êî-
ðjífzíwìú È#ëè: ãàëaòwìú ïîñëaí³z ñâzòaãw ´ï0ñòîëà Ïavëà ÷òeí³å.



Poté se zpívají tropary a kondaky dne.

Knìz øíká modlitbu trojsvaté písnì:

Svatý Bo�e, jen� ve svatých spoèíváš, jen� jsi trojsvatým
hlasem serafínù opìvován, cherubíny oslavován a veške-
rými mocnostmi nebeskými uctíván; jen� jsi z nejsoucna

ve jsoucnost veškerenstvo pøivedl, èlovìka dle obrazu a podoby
své stvoøil a ozdobil jej všelikým darem svým; jen� prosícímu
dáváš moudrost a poznání a nepohrdáš høíšníkem, ale ukládáš
mu pokání ke spasení; jen� jsi nás, poní�ené a nehodné slu�eb-
níky své, uèinil hodnými, abychom i v tuto hodinu stáli pøed
slávou svatého obìtního stolu tvého a nále�ité uctívání a slavo-
sloví tobì pøinášeli: Ty sám, Vládce, pøijmi i z úst nás, høíš-
ných, trojsvatou píseò a navštiv nás dobrotou svou; odpus�
nám všechny høíchy naše, úmyslné i neúmyslné. Posvì� duše
i tìla naše a dopøej nám, abychom ve svatosti slou�ili tobì po
všechny dny �ivota svého, na pøímluvy svaté Bohorodice
i všech svatých, tobì po všechny vìky se zalíbivších.

Kdy� se zpívá poslední tropar (resp. kondak), praví diákon knìzi, skloniv
hlavu a dr�e orar tøemi prsty pravice:

Po�ehnej, vladyko, èas trojsvaté písnì!

Knìz pak, po�ehnav jej, zvolá:

Nebo� svatý jsi, Bo�e náš, a tobì slávu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky.

Nato diákon (není-li diákon, pak se toto vynechává) vychází svatými
dveømi z oltáøe a ukazuje orarem nejprve na ikonu Kristovu, volá:
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Âîçðaäóåòñz äóøA ìîS œ ÃäCý: [äî êîíöA.]

Òaæå ïð³eìú º3ï³òðàõè1ëü, è3 íàçíaìåíàâú, œáëà÷aåòñz º4þ, ãëàã0ëz:

Álãîñëîâeíú ÁGú, è3çëèâazé álãîäaòü ñâîþ2 íà ñâzùeííèêè ñâî‰:
�êw ì€ðî íà ãëàâ¨, ñõîäsùåå íà áðàäY, áðàäY ¥àðHíþ, ñõîäsùåå íà
nìeòû œäeæäû º3ãw2.

Òaæå ïð³eìú ïîsñú è3 œïîzñyzñz, ãëàã0ëåòú:

Álãîñëîâeíú ÁGú, ïðåïîzñyzé ìS ñè1ëîþ, è3 ïîëîæè2 íåïîð0÷åíú ïyòü
ì0é, ñîâåðøazé í0çý ìîè2 �êw º3ëeíè, è3 íà âûñ0êèõú ïîñòàâëszé
ìS.

Íàðóê†âíèöû æå, �êw âhøå ðå÷eñz. Òaæå ïð³eìú íàáeäðåííèêú, ƒùå º4ñòü ïðw-
òîñmããeëú âåëè1ê³z öeðêâå, è3ëè2  è4íú êòî2, è3ì¸zé äîñò0èíñòâî í¸êîå, è3

áëàãîñëîâè1âú è5, è3 öýëîâaâú, ãëàã0ëåòú:

Ïðåïîsøè ìe÷ü òâ0é ïî áåäð¨ òâîeé ñè1ëüíå, êðàñîò0þ òâîeþ, è3
äîáð0òîþ òâîeþ, è3 íàëzöû2, è3 ¢ñïýâaé è3 öaðñòâóé, è4ñòèíû ðaäè è3
êð0òîñòè è3 ïðaâäû, è3 íàñòaâèòú òS äè1âíw äåñíè1öà òâîS, âñåãäA,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.

Òaæå ïð³eìú ôåëHíü è3 álãîñëîâè1âú, öýëyåòú ãlz ñè1öå:

Ñù7eííèöû òâîè2, ÃäCè, œáëåêyòñz âú ïðaâäó, è3 ïðåïîä0áí³è òâîè2 ða-
äîñò³þ âîçðaäóþòñz, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Òaæå tøeäøå âú ïðåäëîæeí³å, ¢ìûâaþòú ðyêè, ãëàã0ëþùå:

¡ìhþ âú íåïîâè1ííûõú ðyöý ìîè2, è3 œáhäó æeðòâåííèêú òâ0é,
ÃäCè, º4æå ¢ñëhøàòè ìè2 ãëañú õâàëû2 òâîåS, è3 ïîâ¸äàòè âñ‰ ÷óäåñA
òâî‰. ÃäCè, âîçëþáè1õú álãîë¸ï³å ä0ìó òâîåãw2, è3 ì¸ñòî ñåëeí³z ñëa-
âû òâîåS: äà íå ïîãóáè1øè ñú íå÷åñòè1âûìè äyøó ìîþ2, è3 ñú ìyæè
êðîâeé æèâîòA ìîåãw2, è4õæå âú ðóêaõú áåççàêHí³z, äåñíè1öà è4õú
è3ñï0ëíèñz ìçäû2. �çú æå íå¾ë0á³åìú ìîè1ìú õîäè1õú, è3çáaâè ìS,
ÃäCè, è3 ïîìè1ëóé ìS: íîãA ìîS ñòA íà ïðàâîò¨, âú öeðêâàõú
áëàãîñëîâëþ2 òS, ÃäCè.



Radovati se bude duše má v Bohu, nebo� oblékl mne v roucho spase-
ní a pláštìm radosti pøiodìl mne; jako �enicha ovìnèil mne korunou
a jako nevìstu okrášlil mne ozdobami.

Poté pøijme epitrachil, po�ehná jej, políbí a klade na svou šíji, øka:

Po�ehnaný jest Bùh náš, jen� vylévá blahoda� svou na knìze své
jako myro na hlavu, kanoucí a� na bradu, bradu Áronovu, stékající
a� na lem jeho roucha.

Pak vezme pás, po�ehná jej, políbí a opásaje se jím, praví:

Po�ehnaný jest Bùh náš, jen� pøepasuje mne silou a èiní neposkvr-
nìnou cestu mou; èiní nohy mé jako laní a na výsostech postavuje
mne.

Kdy� navléká jeden z nárukávníkù na svou pravou ruku, øíká:

Pravice tvá, Hospodine, proslavila se v síle; pravice tvá, Hospodine,
porazila nepøátele a velikou slávou svou potøel jsi ty, kteøí povstali
proti tobì.

Kdy� dává druhý nárukávník na levou ruku, dí:

Ruce tvé stvoøily a uèinily mne; dej� mi ten rozum, abych se nauèil
pøikázáním tvým.

Má-li knìz povolen nábederník, vezme jej, po�ehná, políbí,
klade na sebe, øka:

Pøepásej se meèem pøi bedrech svých, reku udatný, pøepásej se krá-
sou a dobrotou svou, do boje vyjeï, a uspìješ. Kraluj pro pravdu, mír-
nost a spravedlnost. Pravice tvá k podivuhodným skutkùm tì dove-
de; v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Potom vezme felon, po�ehná jej, políbí a odívá se jím s tìmito slovy:

Knì�í tvoji, Hospodine, oblekou se ve spravedlnost a svatí tvoji rado-
vati se budou radostí velikou; v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky
vìkùv. Amen.

Poté knìz i diákon odejdou k umyvadlu a umývají si ruce, økouce:

Umyji v nevinnosti ruce své a obejdu obìtní oltáø tvùj, Hospodine,
abych uslyšel hlas chvály tvé a vypravoval všechny divy tvé. Hospo-
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Ïð³èäè1òå, ïîêëîíè1ìñz, è3 ïðèïàäeìú êî Õð³ñòY. Ñïàñè1 íû, Ñhíå
Á0æèé, âî ñâzòhõú äè1âåíú ñhé, ïîþ1ùèz òè2, ´ëëèëó³à. (Å#äè1íîæäû)

¥ùå æå íåä¸ëz: Áîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú ïîþ1ùèz òè2, ´ëëèëó³à.
(Å#äè1íîæäû) Òaæå: náû6÷íûz òðîïàðè2.

Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú ìë7òâó ñ³þ2:
Ìîëè1òâà òðèñâzòaãî ï¸í³z:

Á9å ñò7hé, è4æe âî ñâzòhõú ïî÷èâazé, è4æå òðèñâzòhìú
ãëañîìú t ñåðàôjìwâú âîñïýâaåìûé, è3 t õåðóâjìwâú

ñëàâîñë0âèìûé, è3 t âñsê³z íåáeñíûz ñè1ëû ïîêëàísåìûé: è4æå
t íåáûò³S âî º4æå áhòè ïðèâåähé âñs÷ºñêàz, ñîçäaâûé
÷åëîâ¸êà ïî w4áðàçó òâîåìY è3 ïî ïîä0á³þ, è3 âñsêèìú òâîè1ìú
äàðîâaí³åìú ¢êðàñè1âûé: äàsé ïðîñsùåìó ïðåìyäðîñòü è3 ða-
çóìú, è3 íå ïðåçèðazé ñîãðýøaþùàãî, íî ïîëàãazé íà ñïàñeí³å
ïîêàsí³å: ñïîä0áèâûé íañú, ñìèðeííûõú è3 íåäîñò0éíûõú ð†áú
òâîè1õú, è3 âú ÷añú ñåé ñòaòè ïðåä8 ñëaâîþ ñâzòaãî òâîåãw2 æeðò-
âåííèêà, è3 ä0ëæíîå òåá¨ ïîêëîíeí³å è3 ñëàâîñë0â³å ïðèíîñè1òè:
ñaìú, Âëàähêî, ïð³èìè2 è3 t �ñòú íañú ãð¸øíûõú òðèñâzòyþ
ï¸ñíü, è3 ïîñýòè1 íû áëaãîñò³þ òâîeþ. Ïðîñòè2 íaìú âñsêîå
ñîãðýøeí³å, â0ëüíîå æå è3 íåâ0ëüíîå. Œñâzòè2 íaøz äyøè è3
òýëåñA, è3 äaæäü íaìú âú ïðåïîä0á³è ñëóæè1òè òåá¨ âñ‰ äíè6
æèâîòA íaøåãî: ìîëè1òâàìè ñâzòhz Áîãîð0äèöû, è3 âñ¸õú
ñâzòhõú, t â¸êà òåá¨ áëàãîóãîäè1âøèõú.

Å#ãäa æå ïýâöû2 ïð³è1äóòú íà ïîñë¸äí³é òðîïaðü, ãëàã0ëåòú ä³aêîíú êî ¿åðeþ,
ïðèêë0íü âêyïý ãëàâY, è3 nðaðü âú ðóö¨ äåðæS òðåìè2 ïº1ðñòû:

Áëàãîñëîâè2, âëàähêî, âðeìz òðèñâzòaãî.

¯åðeé æå, çíaìåíóà º3ãî2, ãëàã0ëåòú:

�êw ñâsòú º3ñè 2, Á0æå íaøú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëa-
åìú, NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3 ïðè 1ñíî.



kolem svatého prestolu. Vyjdou severními dveømi a kráèejí za
svìtlonošem, nesoucím roz�atou svíci, konají malý vchod a postaví se
naproti svatým dveøím. Oba skloní hlavu. Diákon praví:

K Hospodinu modleme se!

Knìz tiše øíká modlitbu malého vchodu:

V ládce, Hospodine, Bo�e náš, jen� jsi ustanovil na nebe-
sích øády a voje andìlù a archandìlù ke slu�bì slávy
své, se vchodem naším spoj i pøíchod svatých andìlù,

kteøí by tobì s námi spoluslou�ili a spoluoslavovali dobrotu
tvou. Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

Po skonèení modlitby ukazuje diákon k východu, dr�e orar tøemi prsty
(polo�iv si evangelium na levou stranu prsou èi na levé rámì), a praví
knìzi:

Po�ehnej, vladyko, svatý vchod!

Knìz tiše �ehná vchod:

Po�ehnaný jest vchod svatých tvých, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na
vìky vìkùv.

Nato diákon podává knìzi evangeliáø k políbení a po ukonèení zpìvu,
postaviv se dopøedu pøed knìze, naproti svatým dveøím, pozdvihuje svaté
evangelium, volaje:

Velemoudrost, povznesme se!
Pak se oba ukloní a vcházejí do svatého oltáøe. Diákon polo�í svaté
evangelium na svatý prestol. Mezitím se knìz pokloní, pøe�ehná se
a políbí ikonu Spasitele, obrátí se k lidu, po�ehná svìtlonoše, a obrátí se
k ikonì Bohorodice, pøed ní� se pokloní a políbí ji, naèe� vejde do oltáøe.

Vìøící lid zpívá: »Pojïte, pokloòme se…«

Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem. Synu Bo�í, ve svatých
podivuhodný, spasi� nás, zpívající tobì: Alleluja.
(Jedenkrát)

Je-li nedìle: Synu Bo�í, jen� jsi vstal z mrtvých…

Je-li svátek Bohorodice: Synu Bo�í, na pøímluvy Bohorodice…
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È# òaêw tõ0äzòú âú ïðåäëîæeí³å.
Òaæå ïîêëîíº1í³z òðè2 ïðåä8 ïðåäëîæeí³åìú ñîòâ0ðøå, ãëàã0ëþòú êjéæäî:

Á9å, œ÷è1ñòè ìS ãð¸øíàãî, è3 ïîìè1ëóé ìS.
È#: È#ñêóïè1ëú íû2 º3ñè2 t êësòâû çàê0ííûz ÷còí0þ òâîeþ êð0â³þ, íà
êrò¨ ïðèãâîçäè1âñz è3 êîï³eìú ïðîá0äñz, áåçñìeðò³å è3ñòî÷è1ëú º3ñè2
÷åëîâ¸êwìú: ñï7ñå íaøú, ñëaâà òåá¨.

Òaæå ãëàã0ëåòú ä³aêîíú: Álãîñëîâè2, âëàähêî.
È# íà÷èíaåòú ñù7eííèêú:

Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

Òaæå ïð³eìëåòú ñù7eííèêú ë¸âîþ �áw ðóê0þ ïðîñôîðY, äåñí0þ æå ñ™0å êîï³E,
è3 çíaìåíózé ñú íè1ìú òðè1æäû âåðõY ïå÷aòè ïðîñôîðû2, ãëàã0ëåòú:

Âú âîñïîìèíaí³å ÃäCà, è3 ÁGà, è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA. [Òðè1æäû.]

È# ƒá³å âîäðóæaåòú êîï³E âú äåñíyþ ñòðàíY ïå÷aòè, è3 ãëàã0ëåòú ð¸æz:

�êw nâ÷A íà çàêîëeí³å âåäeñz.

Âú ë¸âóþ æå: È# �êw ƒãíåöú íåïîð0÷åíú ïðsìw ñòðèãyùàãw º3ãî2
áåçãëañåíú, òaêw íå tâåðçaåòú �ñòú ñâîè1õú.

Âú ã0ðíþþ æå ñòðàíY ïå÷aòè:

Âî ñìèðeí³è º3ãw2 ñyäú º3ãw2 âçsòñz.

Âú ä0ëüíþþ æå ñòðàíY:



dine, já si zamiloval krásu domu tvého a místo pøebývání slávy tvé.
Nezahubi� s bezbo�nými duši mou a s vra�edníky �ivot mùj; v je-
jich�to rukou nepravosti jsou a pravice jejich úplatkù plná. Já pak
v dobrosrdenství svém chodím, vysvobodi� mne, Hospodine, a smiluj
se nade mnou. Noha má stojí na cestì pravé, ve shromá�dìních
dobroøeèiti budu tobì, Hospodine.

Pak odejdou ke stolu pøedkladnému a tøikráte se pøed ním pokloní, �ehnajíce
se, pøièem� ka�dý z nich øíká:

Bo�e, oèisti� mne høíšného a smiluj se nade mnou. (Tøikrát)

Nato knìz: Vykoupil jsi nás od kletby Zákona krví svou drahocen-
nou, nechav se na køí� pøibíti a kopím probodnouti, nesmrtelnosti
pramen lidem jsi otevøel, Spasiteli náš, sláva tobì.

Pak diákon: Po�ehnej, vladyko!

Knìz zaèíná:

Blahosloven Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Diákon: Amen.

Nato knìz vezme do levé ruky nejlepší prosforu, do pravé ruky svaté kopí a èiní
jím tøikráte po vrchu peèeti chleba znamení køí�e, øka:

Na památku Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista.
(Tøikrát)

A ihned zanoøí svaté kopí v pravou stranu peèeti (jakoby z pohledu Beránka)
a krájí se slovy:

Naøízne zprava — Jako ovce k zabití veden jest.

Naøízne zleva — A jako beránek neposkvrnìný, pøed tím, kdo� jej
støí�e, ani nehlesl, neotevøev úst svých.

Naøízne shora — V poní�ení jeho odòat jest soud jeho.

Naøízne zdola — Rod jeho pak kdo vypoví?

Diákon, hledì zbo�nì na toto tajemství, dí pøi ka�dém jednotlivém øezu,

dr�e orar v ruce: K Hospodinu modleme se.

Pak dí: Vyjmi, vladyko!
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ò0þ òðàïeçîþ, òâîðsòú ïîêë0íû òðè2. Òaæå ïð³eìú ñâzùeííèêú ñâzò0å º3va-
ããåë³å, äàeòú ä³aêîíó, è3 è4äóòú t äåñíhz ñòðàíû2 ñîçàäè2 ïðåñò0ëà, è3 òaêî
è3çøeäøå ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ ïðåä8èäyùûìú è5ìú ëàìïaäàìú, òâîðsòú ìaëûé
âõ0äú, è3 ñòaâøå íà náh÷íýìú ì¸ñòý, ïðèêëîísþòú Ÿáà ãëàâû6, è3 ä³aêîíó
ðeêøó:

ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ãüàã0ëåòú ñâzùeííèêú ìë7òâó âõ0äà òaéíw.

Ìîëè1òâà âõ0äà:

Âëàähêî ÃäCè Á0æå íaøú, ¢ñòaâèâûé íà íåáåñ¸õú ÷è1íû è3
âHèíñòâà ƒãã7ëú è3 ´ðõà6ãã7ëú, âú ñëóæeí³å òâîåS ñëaâû: ñî-

òâîðè2 ñî âõ0äîìú íaøèìú âõ0äó ñâzòhõú ƒãã7ëwâú áhòè,
ñîñëóæaùèõú íaìú, è3 ñîñëàâîñë0âzùèõú òâîþ2 áëaãîñòü. �êw
ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëaâà, ÷eñòü, è3 ïîêëîíeí³å, NòöY, è3
Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3 ïðè1ñíî, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Àìè1íü.

Ìîëè1òâý æå ñêîí÷aâøåéñz, ãëàã0ëåòú ä³aêîíú êî ñâzùeííèêó, ïîêàçyzé êú
âîñò0êó äåñíè1öåþ, äåðæS âêyïý è3 nðaðü òðåìè2 ïº1ðñòû:

Áëàãîñëîâè2 âëàähêî, ñâzòhé âõ0äú.

È# ñâzùeííèêú áëàãîñëîâësz ãëàã0ëåòú:

Áëàãîñëîâeíú âõ0äú ñâzòhõú òâîè1õú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.

Ïîñeìú ä³aêîíú ïîäàeòú º3vaããåë³å ñâzùeííèêó, è3 öýëyåòú ñù7eííèêú º3�ë³å.
È#ñï0ëíüøóñz æå êîíe÷íîìó òðîïàðþ2, âõ0äèòú ä³aêîíú ïîñðåä¨, è3 ñòaâú ïðåä8
¿åðeåìú, âîçâûøaåòú ìaëw ð{öý, è3 ïîêàçyz ñâzò0å º3�ë³å, ãëàã0ëåòú âåëåãëañ-
íw:

Ï ðåìyäðîñòü, ïð0ñòè.

Òaæå, ïîêëîíè1âñz ñaìú è3 ñâzùeííèêú ñîçàäè2 º3ãw2, âõ0äèòú âî ñâzòhé
nëòaðü. È# ä³aêîíú �áw ïîëàãaåòú ñò70å º3�ë³å íà ñò7¸é òðàïeçý.
Ïýâöh æå ïîþ1òú:



Modlitba druhé antifony:

H ospodine, Bo�e náš, spasi� lid svùj a po�ehnej dìdictví
svému, zachovej plnost církve své, posvì� ty, kdo� mi-
lují krásu domu tvého, oslav je Bo�skou mocí svou

a neopouštìj nás, doufající v tebe.

Znovu diákon: Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bo�e,
blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slavné Vládkynì naší,
Bohorodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsou-
ce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì
chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Modlitba tøetí antifony:

T y, jen� jsi nám tyto spoleèné a jednomyslné modlitby
daroval a který jsi slíbil, �e splníš prosby, shodnou-li se
na èem dva neb tøi ve jménu tvém, sám i nyní prosby

slu�ebníkù svých k u�itku splni� tím, �e udìlíš nám v nynìj-
ším vìku poznání pravdy tvé, v budoucím pak daruješ nám
�ivot vìèný.

Vìøící lid zpívá 3. antifonu (resp. Blahoslavenství, je-li nedìle èi svátek):

V království svém rozpomeò se na nás, Bo�e…

Teï se otevírají svaté dveøe k malému vchodu. Knìz s diákonem stojíce
pøed svatým prestolem, uèiní tøi poklony a pøi ka�dé se pokøi�ují. Pak
knìz vezme svaté evangelium, podává je diákonu a obcházejí zprava
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Ð0äú æå º3ãw2 êòî2 è3ñïîâ¸ñòü;

Ä³aêîíú æå, âçèðaz áëàãîãîâ¸éíw íà ñèöåâî2 òaèíñòâî, ãëàã0ëåòú íà º3äè1íîìú
ê0åìæäî ð¸çàí³è: ÃäCó ïîì0ëèìñz, äåðæS è3 nðaðü âú ðóö¨.

Ïî ñè1õú ãëàã0ëåòú: Âîçìè2, âëàähêî.

Ñù7eííèêú æå, âëîæè1âú ñ™0å êîï³E t ê0ñâåííûz äåñíhz ñòðàíû2 ïðîñôîðû2,
âçèìaåòú ñ™hé õë¸áú, ãëàã0ëz ñè1öå:

�êw âçeìëåòñz t çåìëè2 æèâ0òú º3ãw2.

È# ïîëîæè1âú è3 âçíaêú íà ñ™¸ìú äjñêîñý, ðeêøó ä³aêîíó: Ïîæðè2, âëàähêî.

Æðeòú º3ãî2 êròîâè1äíw, ñè1öå ãëàã0ëz:

Æðeòñz ƒãíåöú Á9³é, âçeìëzé ãð¸õú ìjðà, çà ì³ðñêjé æèâ0òú
è3 ñïàñeí³å.

È# œáðàùaåòú äðóãyþ ñòðàíY ãîð¨, è3ìyùóþ êròú. È# ãëàã0ëåòú ä³aêîíú:
Ïðîáîäè2, âëàähêî.

¯åðeé æå ïðîáîäaz è5 âú äåñíyþ ñòðàíY ñ™hìú êîï³eìú, ãëàã0ëåòú:

Å#äè1íú t âHèíú êîï³eìú ðeáðà º3ãw2 ïðîáîäE, è3 ƒá³å è3çhäå êð0âü è3
âîäA: è3 âè1äýâûé ñâèä¸òåëüñòâîâà, è3 è4ñòèííî º4ñòü ñâèä¸òåëüñòâî
º3ãw2.

Ä³aêîíú æå âëèâaåòú âî ñ™hé ïîòè1ðü t â³íA âêyïý è3 âîäû2, ðåêjé ïðeæäå êî
ñù7eííèêó: Álãîñëîâè2, âëàähêî, ñ™0å ñîåäèíeí³å, è3 âçeìú íàä8 íè1ìè
álãîñëîâeí³å. [Ñù7eííèê: Álãîñëîâåííî ñîåäèíeí³å ñò7ûõ òâîèõ, âñåãäA,
íhíý!è3!ïðè1ñíw,!è3!âî!â¸êè!âýêHâú.]

Ñù7eííèêú!æå!ïð³eìú!âú!ðyöý âòîðyþ!ïðîñôîðY,!ãëàã0ëåòú:II

Âú ÷eñòü è3!!ïaìzòü ïðåálãîñëîâeííûz ÂL÷öû íaøåz Áödû è3
ïðèñíîäâ7û ÌRjè, º3sæå ìîëè1òâàìè ïð³èìè2, ÃäCè, æeðòâó ñ³þ2 âú
ïðåíácíûé!òâ0é!æeðòâåííèêú.

È# âçeìú ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 œäåñíyþ ñ™aãw õë¸áà, áëè1çú ñðåäû2 º3ãw2, ãëàã0ëz:

ÏðåäñòA öRè1öà œäåñíyþ òåáE, âú ðè6çû ïîçëàùeííû œä¸zíà,
ïðåóêðàøeííà.



Knìz nato vbodne svaté kopí šikmo z pravé strany do prosfory a vyjme
Beránka, øka:

Nebo� vzat jest ze zemì �ivot jeho.

A polo�í jej køí�em dolù na svatý diskos.

Diákon: Obìtuj, vladyko!

Knìz obìtuje (naøízne Beránka na zpùsob køí�e) se slovy:

Obìtuje se Beránek Bo�í, jen� snímá høích svìta, za svìta �ivot
a spásu.

A obrací jej nahoru stranou, na které je peèe� s køí�em.

Diákon øíká: Probodni, vladyko!

Knìz vbodne kopí do pravé strany Beránkovy, øka:

Jeden z vojákù kopím bok jeho probodl, a hned vyšla krev a voda.
A ten, který to vidìl, svìdectví vydal a pravé jest svìdectví jeho.

Diákon pak vlévá do kalicha víno spolu s vodou, øka napøed ke knìzi:

Po�ehnej, vladyko, svaté sjednocení!

Knìz �ehnaje: Po�ehnáno budi� sjednocení svatých tvých darù,
v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Knìz vezme druhou prosforu, vyøízne z prostøedka èástici, øka: II

Ke cti a na památku nejblahoslovenìjší Vládkynì naší, Bohorodice
a v�dycky Panny Marie, na její� pøímluvy pøijmi, Hospodine, tuto
obì� na nadnebeský oltáø svùj.

A klade èásteèku na pravou stranu Beránka, poblí� jeho støedu, se slovy:

I stanula královna po pravici tvé, odìna jsouc v pøekrásný zlatý šat.

Potom vzav tøetí prosforu, vyøízne z ní postupnì devìt èásteèek a øíká: III

1Ke cti a na památku dùstojného a slavného proroka, Pøedchùdce
a Køtitele Jana.

A vzav první èásteèku z této prosfory, klade ji po levé stranì Beránka
a èiní zaèátek prvního sloupce.

Proskomidie 1332 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ìîëè1òâà âòîðaãî ´íò³ôHíà:

ÃDè Á0æå íaøú, ñïàñè2 ëþ1äè òâîš è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å
òâîE, è3ñïîëíeí³å öeðêâå òâîåS ñîõðàíè2, œñâzòè2 ëþ1ázùûz

áëàãîë¸ï³å ä0ìó òâîåãw2: òû2 ò¸õú âîñïðîñëaâè áîæeñòâåííîþ
òâîeþ ñè1ëîþ, è3 íå œñòaâè íañú, ¢ïîâaþùèõú íà òS.

Òaæå ä³aêîíú: Ïaêè è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñï7àñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú, Á9å, òâîeþ áë7ãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïðåñò7yþ, ïðå÷cñòóþ, ïðåáë7ãîñëîâeííóþ, ñëaâíóþ ÂL÷öó íaøó Áödó è3
ïðèñíîäâ7ó Ìð&jþ, ñî âñ¸ìè ñò7hìè ïîìzíyâøå, ñaìè ñåáE, è3 äðóãú
äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY Áã&ó ïðåäàäè1ìú.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Âîçãëàøeí³å:

�êî áëaãú è3 ÷åëîâeêîëþ1áåöú Á0ãú º3ñè 2, è 3 òåá¨ ñëaâó
âîçñûëaåìú, NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3
ïðè 1ñíî, è 3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: Àìè1íü.

Ìîëè1òâà òðeò³zãî ´íò³ôHíà:

È$æå Ÿáùûz ñ³‰ è3 ñîãë†ñíûz äàðîâaâûé íaìú ìîëè6òâû, è4æå
è3 äâýìA, è3ëè2 òðº1ìú, ñîãëàñyþùûìñz œ è4ìåíè òâîeìú,

ïðîøº1í³z ïîäaòè œáýùaâûé: ñaìú è3 íhíý ð†áú òâîè1õú
ïðîøº1í³z êú ïîëeçíîìó è3ñï0ëíè, ïîäàS íaìú è3 áú íàñòîs-
ùåìú â¸öý ïîçíaí³å òâîåS è4ñòèíû, è3 âú áyäóùåìú æèâ0òú
â¸÷íûé äaðóz.

Çä¨ tòâåçaþòñz äâº1ðè íà ìaëûé âõ0äú.
Ïýâaåìó æå òðe³åìó ´íò³ôHíó t ïýâöº1âú, è3ëè2 áëàæeííàìú, ƒùå º4ñòü
íåä¸ëz. º3ãäA ïð³è1äóòú íà »Ñëaâà«, ñâzùeííèêú è3 ä³aêîíú, ñòaâøå ïðåä8 ñâz-



Knìz tiše ète modlitbu první antifony. Diákon, pokloniv se, odstoupil ji�
pøed ohlasem knìze ze svého místa a stanul pøed ikonou Kristovou, dr�e
orar tøemi prsty pravice.

Vìøící lid zpívá 1. antifonu: Dobroøeè, duše má, Hospodinu…

Modlitba první antifony:

Hospodine, Bo�e náš, jeho� vláda jest nevýslovná a slá-
va nevýsti�ná, jeho� milost jest nezmìrná a lidumil-
nost nevypravitelná: Ty sám, Vládce, shlédni na nás

a na svatý chrám tento podle milosrdenství svého a proka�
nám i všem, kteøí se s námi modlí, hojné milosti a slitování svá.

Po dokonèení antifony stane diákon znovu pøed svatými dveømi, pokloniv
se a pøe�ehnav, praví:

Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bo�e,
blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slavné Vládkynì naší,
Bohorodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsou-
ce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� tvá jest vláda a království i moc a sláva,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv.

Vìøící: Amen.

Knìz tiše ète modlitbu druhé antifony. Diákon èiní podobnì jako pøedešle.

Vìøící lid zpívá 2. antifonu: Jednorozený Synu a Slovo Bo�í…

Øád liturgie katechumenù 3114 Bo�ská liturgie sv. Basila

Òaæå ïð³eìú òðeò³þ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:III

×åñòíaãw ñëaâíàãw ïðîð0êà, ï®òe÷è è3 êròè1òåëz ¯waííà.à7
È# âçeìú ïeðâóþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 œ ë¸âóþ ñòðàíY ñ™aãw õë¸áà, òâîðsé

íà÷aëî ïeðâàãw ÷è1íà. Òaæå ãëàã0ëåòú:

â7 Ñ™hõú ñëaâíûõú ïðbð0êwâú: Ìwmñeà è3 ¥àðHíà, È#ë³è2 è3 Å#ë³ññeà, Äâ7äà è3
¯åññeà: ñ™hõú òð³eõú nòðîêHâú, è3 Äàí³è1ëà ïðîð0êà, è3 âñ¸õú ñ™hõú
ïðîð0êwâú.

È# âçeìú (âòîðyþ) ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 ä0ëý ïeðâûz áëàãî÷è1ííw.

Òaæå ïaêè ãëàã0ëåòú:

ã7 Ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú ÏåòðA è3 Ïavëà, è3 ïð0÷èõú âñ¸õú
ñ™hõú ´ïcòîëwâú.

È# òaêw ïîëàãaåòú òðeò³þ ÷añòèöó ä0ëý âòîðhz, ñêîí÷àâaz ïeðâûé ÷è1íú.

Òaæå ãëàã0ëåòú:

à7 È%æå âî ñ™hõú nö7ú íaøèõú ñ™è1òåëåé, Âàñjë³à âåëè1êàãw, Ãðèã0ð³à
áGîñë0âà, è3 ¯waííà çëàòîyñòàãw, ¥fàíañ³à è3 Êmðjëëà, Í³êîëaà
ìmðëmêjéñêàãw, è3 âñ¸õú ñ™hõú ñâzòè1òåëåé.

È# âçeìú ÷åòâeðòóþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 áëè1çú ïeðâûz ÷añòèöû, òâîðS âòîð0å
íà÷aëî.

Òaæå ïaêè ãëàã0ëåòú:

â7 Ñ™aãw ´ï0ñòîëà, ïåðâîìy÷åíèêà è3 ´ðõ³ä³aêîíà Ñòåôaíà, ñ™hõú
âåëè1êèõú ì§íêwâú, Äèìè1òð³à, ÃåHðã³à, Få0äwðà ò€ðwíà, Få0äwðà
ñòðàòèëaòà, è3 âñ¸õú ñ™hõú ìy÷ºíèêú.

È# âçeìú ïsòóþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 ä0ëý ïeðâûz, ñyù³z íà÷aëîìú âòîðaãw
÷è1íà.

Òaæå ãëàã0ëåòú:

ã7 Ïðåïîä0áíûõú è3 áGîí0ñíûõú nö7ú íaøèõú, ¥íòHí³à, Å#vf€ì³à, Ñaâ-
âû, Níyôð³à, ¥fàíañ³à ´fHíñêàãw, è3 âñ¸õú ïðïdáíûõú nòº1öú.

È# òaêw âçeìú øåñòyþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 ä0ëý âòîðhz ÷añòèöû, âî
è3ñïîëíeí³å âòîðaãw ÷è1íà.



2Svatých a slavných prorokù Moj�íše i Árona, Eliáše a Elisea, Da-
vida a Jesse, svatých tøí mládencù i Daniele proroka i všech sva-

tých prorokù.

A vzav druhou  èásteèku, klade ji zbo�nì pod první.

3Svatých slavných a všechvalných apoštolù Petra a Pavla i všech
ostatních svatých apoštolù.

A vzav tøetí  èásteèku, klade ji pod druhou a ukonèuje tím první sloupec.

4Svatých otcù našich svìtitelù: Basila Velikého, Øehoøe Theologa
a Jana Zlatoústého, Athanasia a Cyrila, Mikuláše Myrlikejské-

ho, Metodìje, uèitele Slovanù a všech svatých svìtitelù.

A vzav ètvrtou èásteèku klade ji do øady vedle té první, zaèínaje tím
druhý sloupec.

5Svatého apoštola, prvomuèedníka a archidiákona Štìpána, sva-
tých velikých muèedníkù: Dimitria, Jiøí, Theodora Tyrona, The-

odora Stratelata, Václava i všech svatých muèedníkù.

A vzav pátou èásteèku, klade ji zbo�nì pod ètvrtou.

Proskomidie 1530 Bo�ská liturgie sv. Basila

È# ïîeòñz ïeðáûé ´íò³ôHíú t ïýâöº1âú. Ñâzùeííèêú æå ãëàã0ëåòú òaéíw
ìîëè1òâó ïeðâàãî ´íò³ôHíà. Ä³aêîíú æå ïîêëîíè1âñz ¢ñòóïaåòú t ì¸ñòà
ñâîåãH, è3 tøeäú ñòîè1òú ïðeä8 ¿êHíîþ Õð³ñò0âîþ, äåðæS è3 nðaðü òðåìè2 ïº1ðñ-
òû äåñíhz ðóêè2.

Ìîëè1òâà ïeðâàãî ´íòèôHíà:

ÃDè Á0æå íaøú, ºãHæå äåðæaâà íåñêàçaííà, è3 ñëaâà íåïîñ-
òèæè1ìà, ºãHæå ìè1ëîñòü áåçì¸ðíà, è3 ÷åëîâýêîëþ1á³å

íåèçðå÷eííî: ñaìú, Âëàähêî, ïî áëàãîóòð0á³þ òâîåìY, ïðè1çðè
íà íû2, è3 íà ñâzòhé õðaìú ñeé, è3 ñîòâîðè2 ñú íaìè, è3 ìîës-
ùèìèñz ñú íaìè, áîãà6òûz ìè1ëwñòè òâî‰ è3 ùåäðHòû òâî‰.

Ïî è3ñïîëíeí³è æå ´íò³ôHíà, ïðèøeäú ä³aêîíú, è3 ñòaâú íà oáh÷íýìú ì¸ñòý,
è3 ïîêëîíè1âñz, ãëàã0ëåòú:

Ïaêè è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñï7àñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú, Á9å, òâîeþ áë7ãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïðåñò7yþ, ïðå÷cñòóþ, ïðåáë7ãîñëîâeííóþ, ñëaâíóþ ÂL÷öó íaøó Áödó è3
ïðèñíîäâ7ó Ìð&jþ, ñî âñ¸ìè ñò7hìè ïîìzíyâøå, ñaìè ñåáE, è3 äðóãú
äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY Áã&ó ïðåäàäè1ìú.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Âîçãëàøeí³å:

�êî òâîS äåðæaâà, è3 òâîE º4ñòü öaðñòâî, è3 ñè1ëà, è3 ñëaâà,
NòöA, è3 Ñhíà, è3 Ñâzòaãw Äyõà, íhíý è3 ïðè1ñíî, è3 âî â¸êè
âýêHâú.

Ëè1êú: Àìè1íü.

È# ïîeòöz ïîä0áíý t ïýâöº1âú âòîðhé ´íò³ôHíú. Ä³aêîíú æå ïîä0áíý
òâîðè1òú, �êîæå è3 âú ïeðâîé ìîëè1òâý.



Za vladyku našeho metropolitu (jméno) [za vladyku našeho (archi-)
episkopa (jméno)], za dùstojné knì�stvo, diákonstvo v Kristu, za veš-
keré duchovenstvo a lid k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za mìsto toto [vesnici tuto, svatý monastýr tento], za všechna mìsta a ze-
mì i za ty, kteøí podle víry v nich �ijí, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøíznivé poèasí, za hojnost plodù zemských a za pokojné èasy
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za cestující po zemi, vodì i vzduchem, za nemocné, trpící, zajaté a za
spásu jejich k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi� nás, smiluj se nad námi a zachovej nás, Bo�e,
blahodatí (milostí) svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slavné Vládkynì naší,
Bohorodice a v�dycky Panny Marie se všemi svatými pamìtlivi jsou-
ce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz: Nebo� tobì nále�í všeliká sláva, èest a klanìní,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv.

Vìøící: Amen.

Øád liturgie katechumenù 2916 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ïî ñè1õú æå ãëàã0ëåòú:

à7 Ñ™hõú è3 ÷óäîòâ0ðöºâú áåçñðeáðºíèêú, Êîñìû2 è3 Äàì³aíà, Ê€ðà è3
¯waííà, Ïàíòåëåè1ìîíà è3 Å#ðìîëaà, è3 âñ¸õú ñ™hõú áåçñðeáðåíèêwâú.

È# âçeìú ñåäìyþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 âeðõú, òâîðS òðeò³å íà÷aëî, ïî ÷è1íó.

Òaæå ïaêè ãëàã0ëåòú:

â7 Ñ™hõú è3 ïðaâåäíûõú áGîoö7ú, ¯wàêjìà è3 �ííû, è3 ñ™aãw, è4ì>êú, (º3ãHæå

º4ñòü õðaìú è3 º3ãHæå º4ñòü äeíü) è3 âñ¸õú ñ™hõú, è4õæå ìîëè1òâàìè ïîñýòè1
íû, Á9å.

È# ïîëàãaåòú nñìyþ ÷añòèöó ä0ëý ïeðâûz áëàãî÷è1ííw. Å#ùe æå êú ñè6ìú ãëàã0ëåòú:

ã7 È%æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw Âàñjë³à, ´ðõ³åïjñêîïà êåñàðjè êàïïàäîêjé-
ñê³z, âåëè1êàãw.

È# òaêw âçeìú f7-þ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 âú êîíeöú òðeò³zãw ÷è1íà âî è3ñïîëíeí³å.

Òaæå ïð³eìú ÷åòâeðòóþ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:IV

Ïîìzíè2, ÂLêî ÷åëîâýêîëþ1á÷å, ñ™¸éøûz ïðàâîñëaâíûz ïàòð³aðõè è3
ãîñïîäè1íà è3 nòöA íaøåãw Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà, è4ì>êú,

ãîñïîäè1íà íaøåãî (Âûñîêî-) Ïðåîñâzùeííåéøàãî (è3ëè2 ´ðõ³åïjñêîïà, è3ëè2

º3ïjñêîïà, º3ãHæå º4ñòü w4áëàñòü), è4ì>êú, è3 âñsêîå º3ïcêîïñòâî ïðàâîñëaâ-
íûõú, ÷åñòí0å ïðåñâ€òåðñòâî, âî õrò¨ ä³aêîíñòâî, è3 âeñü ñâzùeí-
íè÷åñê³é ÷è1íú: (ƒùå âî œáè1òåëè: ´ðõ³ìàíäðjòà, è3ëè2 è3ãyìåíà, è4ì>êú), áðaò³þ è3
ñîñëóæeáíèêè íaøz, ñâzùeííèêè, ä³aêîíû, è3 âñþ2 áðaò³þ íaøó,
±æå ïðèçâaëú º3ñè2 âî òâîE náùeí³å, òâîè1ìú áëàãîóòð0á³åìú,
âñåáëàãjé ÂLêî.

È# âçeìú ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 ä0ëý ñ™aãw õë¸áà.

Òaæå ïîìèíaåòú ñòðàíY íaøó, ãëàã0ëz ñè1öå:

Ïîìzíè2, ÃäCè, áîãîõðàíè1ìóþ ñòðàíY íaøó è3 ïðàâîñëaâíûõú ëþäeé
º3S.

Òaæå ïîìèíaåòú è3 è5õæå è4ìàòü æèâhõú ïî è4ìåíè, è3 íà ê0åæäî è4ìz âçèìaåòú
÷añòèöó, ïðèãëàã0ëz:

Ïîìzíè2, ÃäCè, è4ì>êú.



6Ctihodných a bohonosných otcù našich: Antonia Velikého, Eu-
thymia, Sávy Posvìceného, Theodosia Kinoviarcha; Onufria,

Athanasia Athonského, Cyrila, uèitele slovanského, Ivana Èeského,
Prokopa Sázavského i všech ctihodných otcù.

A vzav šestou èásteèku, klade ji zbo�nì pod pátou, uzavíraje 2. sloupec.

7Svatých a nezištných divotvùrcù: Kosmy a Damiana, Kýra
a Jana, Pantelejmona a Hermolaje i všech svatých nezištníkù.

A vzav sedmou èásteèku klade ji do øady vedle té první a ètvrté, zaèínaje
tím tøetí sloupec.

8Svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny a svatého
(jméno) (jeho� jest chrám) a svatého (jméno) (jeho� je den) i všech sva-

tých, na jejich� pøímluvy navštiv nás, Bo�e.

A vzav osmou èásteèku, klade ji zbo�nì pod sedmou.

9Svatého otce našeho Basila Velikého, archiepiskopa Caesareje
Kappadocijské.

A vzav devátou èásteèku, klade ji zbo�nì pod osmou.

Pak knìz vezme ètvrtou prosforu a vyjme z ní postupnì dvì èásteèky se slovy: IV

1.Rozpomeò se, Vládce lidumilný, na veškerý episkopát pravo-
slavný, øádnì hlásající slovo pravdy tvé, na vladyku našeho me-

tropolitu (jméno), na vladyku našeho (archi-) episkopa (jméno) (vzpome-

ne i na biskupa, jím� byl vysvìcen, �ije-li), na dùstojné presbyterium a diá-
konstvo v Kristu a veškeré duchovenstvo i mnišstvo [v monastýru: na
archimandritu, igumena] [na bratry a spoluslu�ebníky naše, na knìze (jme-
nuj), diákony (jmenuj)] a veškeré bratrstvo naše, je� jsi povolal k obe-
cenství svému v milosrdenství svém, Vládce nejdobrotivìjší.

Klade èásteèku pod Beránka na levou stranu.

2.Rozpomeò se, Hospodine, na vlast naši a všechen pravoslavný
lid této zemì.

Klade èásteèku pod Beránka na pravou stranu.

Pak vzpomíná �ivých, jich� chce, dle jména; pøi ka�dém vyjme èásteèku, øka:

Pamatuj, Pane, na (jméno).

Proskomidie 1728 Bo�ská liturgie sv. Basila

Œ ñòðàí¨ íaøåé, ïðàâè~òåëåõú è3 â0èíñòâý º3S, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ãðaäý ñeìú [è3ëè2: œ âeñè ñeé, åñëè âú ìîíàñòûðå, òî: œ ñâzò¸é œáè1òåëè ñeé],
âñsêîìú ãðaäý, ñòðàí¨ è3  â¸ðîþ æèâyùèõú âú íè1õú, ÃäCó
ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ áëàãîðàñòâîðeí³è âîçäyõwâú, œ è3ç8oáè1ë³è ïëîäHâú çåìíhõú
è3 âðeìåíýõú ìè1ðíûõú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ïëaâàþùèõú, ïóòåøeñòâóþùèõú, íåäyãóþùèõú, ñòðaæäóùèõú,
ïëýíeííûõú, è3 œ ñïàñeí³è è4õú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ è3çáaâèòèñz íaìú t âñsê³z ñê0ðáè, ãí¸âà è3 íyæäû, ÃDó
ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñïàñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú, Á0æå, òâîeþ áëàãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïðåñâzòyþ, ïðå÷è1ñòóþ, ïðåáëàãîñëîâeííóþ, ñëaâíóþ Âëàäh÷èöó
íaøó Áîãîð0äèöó è3 ïðèñíîä¸âó Ìàðjþ, ñî âñ¸ìè ñâzòhìè ïîìzíy-
âøå, ñaìè ñåáE, è3 äðóãú äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú Õð³ñòY Á0ãó
ïðåäàäè1ìú.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Âîçãëàøeí³å:

�êî ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëaâà, ÷eñòü è3 ïîêëîíeí³å,
NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3 ïðè1ñíî, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: Àìè1íü.



Bo�ská slu�ba svatého otce našeho
Basila Velikého

Øád liturgie katechumenù

Diákon: Po�ehnej, vladyko!

Knìz: Blahosloveno budi� království Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen

Ektenie velká

Diákon: V pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pokoj shùry a spásu duší našich k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za mír celého svìta, za blaho svatých církví Bo�ích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj s vírou, zbo�ností a bázní
Bo�í k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

2718 Bo�ská liturgie sv. Basila

È# òaêw âçeìú ÷†ñòèöû, ïîëàãaåòú | ä0ëý ñ™aãw õë¸áà.

Òaæå âçeìú ïsòóþ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:V

Œ ïaìzòè è3 œñòàâëeí³è ãðýõHâú ñ™¸éøèõú ïàòð³aðõwâú, ïðàâî-
ñëaâíûõú è3 álæeííûõú ñîçäaòåëåé ñ™aãw õðaìà ñåãw2 (ƒùå âî œáè1òåëè:

ñ™hz náè1òåëè ñåS).

Òaæå ïîìèíaåòú ðóêîïîëîæè1âøàãî º3ãî2 ´ðõ³åðeà, è3 äðóãè1õú, è5õæå õ0ùåòú,
¢ñ0ïøèõú ïî è4ìåíè. Íà ê0åæäî è4ìz âçèìaåòú ÷añòèöó, ïðèãëàã0ëz:

Ïîìzíè2, ãDè, è4ì>êú.

È# êîíe÷íý ãëàã0ëåòú ñè1öå:

È# âñ¸õú âú íàäeæäý âîñêrí³z, æè1çíè â¸÷íûz è3 òâîåãw2 náùeí³z
¢ñ0ïøèõú, ïðàâîñëaâíûõú nòº1öú è3 áðaò³é íaøèõú, ÷lâýêîëþ1á÷å
ÃDè.

È# âçèìaåòú ÷añòèöó.
Ïî ñeìú ãëàã0ëåòú:

Ïîìzíè2, ÃäCè, è3 ìîE íåäîñò0èíñòâî, è3 ïðîñòè1 ìè âñsêîå ñîãðý-
øeí³å, â0ëüíîå æå è3 íåâ0ëüíîå.

È# âçèìaåòú ÷añòèöó. È# ïð³eìú ãyáó, ñîáèðaåòú íà äjñêîñú ÷†ñòèöû ä0ëý ñ™aãw
õë¸áà, �êîæå áhòè âî ¢òâåðæeí³è, è3 íå è3ñïaäíóòè ÷åñîìY.

Òaæå ä³aêîíú ïð³eìú êàäè1ëüíèöó, è3 fmì³aìú âëîæè1âú âú íþ2, ãëàã0ëåòú êú
ñù7eííèêó: Álãîñëîâè2, âëàähêî, êàäè1ëî.

È# ƒá³å ñaìú ãëàã0ëåòú: ÃäCó ïîì0ëèìñz.

È# ñù7eííèêú ìîëè1òâó êàäè1ëà:

Êàäè1ëî òåá¨ ïðèí0ñèìú, ÕròE Á9å íaøú, âú âîíþ2
áëàãîóõaí³z äóõ0âíàãw, º4æå ïð³eìú âú ïðåíácíûé òâ0é

æeðòâåííèêú, âîçíèñïîñëè2 íaìú álãîäaòü ïðåñ™aãw òâîåãw2
Äõ7à.

Ä³aêîíú: ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ñù7eííèêú ïîêàäè1âú ¾âýçäè1öó, ïîëàãaåòú âåðõY ñ™aãw õë¸áà, ãëàã0ëz:



A takto vybírá èásteèky podle jmen a pokládá je pod Beránka.

Nato, vzav pátou prosforu, vyøízne z ní èásteèku a dí: V

Na památku a odpuštìní høíchù svatých patriarchù pravoslavných
a bla�ených zakladatelù svatého chrámu tohoto.

A klade èásteèku pod Beránka, pod pøedcházející øadu.

Pak pøipomíná svìtivšího jej biskupa (pokud u� není na�ivu) a jiných, kterých
chce, v Pánu zesnulých, dle jmen. Pøi ka�dém jménì vyjme èásteèku a klade ji

mezi ostatní v této øadì, øka:

Pamatuj, Pane, na (jméno).

Nakonec pak:

A na všechny v nadìji budoucího vzkøíšení, �ivota vìèného a obecen-
ství tvého zesnulé pravoslavné otce a bratry naše, lidumilný
Hospodine.

Pak vezme ještì ètvrtou prosforu, vyøízne z ní èásteèku a øíká:

Rozpomeò se, Hospodine, i na mne nehodného a odpus� mnì všech-
ny høíchy úmyslné i neúmyslné.

A polo�í èásteèku pod Beránka do øady vzpomínek za �ivé. Nato, vzav houbu,
shrnuje na svatém diskose èásteèky pod Beránkem, aby snad nevypadly.

Zatím diákon, vzav kadidelnici a vlo�iv do ní kadidlo, dí ke knìzi:

Po�ehnej, vladyko, kadidlo!
A ihned té� dí: K Hospodinu modleme se.

Knìz se modlí, �ehnaje kadidlo:

Kadidlo tobì pøinášíme, Kriste, Bo�e náš, jako duchovní
vùni líbeznou, kterou pøijav na nadnebeský obìtní oltáø

svùj, sešli nám blahoda� nejsvìtìjšího Ducha svého.

Diákon: K Hospodinu modleme se.

Knìz okouøí svatou hvìzdici a klade ji svrchu na diskos se slovy:

I pøišedši hvìzda, stanula nad místem, kde� bylo dítì.

Diákon: K Hospodinu modleme se.

Knìz, okouøiv první pokrovec, pokrývá jim svatý diskos, øka:

Proskomidie 1926 Bo�ská liturgie sv. Basila

Â¸äàòè ïîäîáaåòú: ƒùå áåç8  ä³aêîíà ñëyæèòú ¿åðeé, âú ïðîñêîìjä³è
ä³aêîíñêèõú ñë0âú, è3 íà ë³òóðãjè ïðåä8 º3�ë³åìú, è3 íà tâ¸òú º3ãw2: Álãîñëîâè2
âëàähêî, è3 Ïðîáîäè2 âëàähêî, è3 Âðeìz ñîòâîðè1òè, äà íå ãëàã0ëåòú, ò0÷³þ
º3êòºí³è2 è3 ÷èí0âíîå ïðåäëîæeí³å. �ùå æå ñîá0ðîìú ñëyæàòú ñù7eíí³è ìí0çè,
ä¸éñòâî ïðîñêîìjä³è º3äè1íú ¿åðeé ò0êìw äà òâîðè1òú, è3  ãëàã0ëåòú
è3ç8wáðàæº1ííàz: ïð0÷³è æå ñëóæè1òåëè íè÷ò0æå ïðîñêîìjä³è nñ0áíw äà
ãëàã0ëþòú.

Áîæåñòâåííàz ñëyæáà, è4æå áî ñâzòhõú
nòöA íaøåãî Âàñjë³à âåëè1êàãw.

Ä³aêîíú: Áëàãîñëîâè2, âëàähêî.

¯åðeé: Áëàãîñëîâeíî öaðñòâî, OòöA, è 3 Ñhíà, è 3 Ñâzòaãî Äó~õà,
íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: Àìè1íü.

Ä³aêîíú: Ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ñâhøíýìú ìè1ðý, è3 ñïàñeí³è äyøú íaøèõú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ìè1ðý âñåãw2 ìjðà, áëàãîñòîz1í³è ñâzòhõú Á0æ³èõú öåðêâeé,
è3 ñîåäèíeí³è âñ¸õú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ñâzò¸ìú õðaìý ñeìú è3 ñú â¸ðîþ, áëàãîãîâ¸í³åìú è3 ñòðaõîìú
Á0æ³èìú âõîäz1ùèõú âî1íü, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ãîñïîäè1íý íaøåìú Áëàæåííýéøåìú ìèòðîïîëjòý (è4ìz ðåêú),
w3 ãîñïîäè1íý íaøåìú [è3ëè2: Âûñîêî-ïðåwñâzùåííýéøåìú àðõ³ºïjñêîïý, è3ëè2:

Ïðåwñâzùåííýéøåìú º3ïjñêîïý] (è4ìz ðåêú), ÷åñòí¸ìú ïðåñâ€òåðñòâý, âî
Õrò¨ ä³aêîíñòâý, œ âñeìú ïðè1÷òý è3 ëþ1äåõú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.



Hospodine, rty mé otevøi a ústa má zvìstovati budou chválu tvou.
(Bez vzta�ených rukou; ukloní se a pøe�ehnají.)

Nato políbí – knìz svaté evangelium (a prestol) – diákon svatý prestol.
Pak diákon, skloniv hlavu svou ke knìzi a dr�e orar tøemi prsty pravice,
dí:

Èas jest slou�iti Hospodinu. Po�ehnej, vladyko!

Knìz (�ehnaje mu): Po�ehnán jest Bùh náš, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na
vìky vìkùv.

Diákon: Amen. Pomodli se za mne, vladyko svatý!

Knìz: Hospodin nech� vede kroky tvé.

Diákon: Pamatuj na mne, vladyko svatý!

Knìz: Nech� pamatuje na tebe Hospodin Bùh v království svém, v�dyc-
ky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Diákon: Amen.

A pokloniv se, vychází z oltáøe severními dveømi (ponìvad� svaté dveøe se
otevírají a� pøed malým vchodem) a postaviv se na pøíslušném místì,
naproti svatým dveøím, pokloní se, pøe�ehná se zbo�nì tøikrát, øíkaje pro
sebe:

Hospodine, rty mé otevøi a ústa má zvìstovati budou chválu tvou.

Nato hlasitì zaèíná dle následujícího postupu.
Koná-li knìz proskomidii bez diákona, vynechávají se slova diákonova
i odpovìdi knìze na nì. (Dále se pøi liturgii vynechávají tiché dialogy mezi
knìzem a diákonem a rùzné diákonovy výzvy – napø. „Po�ehnej, vladyko!“
apod. Jinak knìz øíká a koná, co pøísluší diákonovi, sám.)
Slou�í-li svatou liturgii více knì�í, koná proskomidii pouze jeden z nich.
V dobì proskomidie ète �almista hodinky: tøetí a šestou (poèáteèní ohlas
knìze na zaèátku ètení hodinek je místo ohlasu pøed pøípravou Beránka).

Proskomidie 2520 Bo�ská!liturgie!sv.!Basila

È# ïðèøeäøè!¾âýçäA!ñòA!âåðõY,!è3ä¸æå!á¨!nòðî÷A.

Ä³aêîíú: ÃäCó!ïîì0ëèìñz.

¯åðeé, ïîêàäè1âú ïeðâûé ïîêðîâeöú, ïîêðûâaåòú ñ™hé õë¸áú ñú äjñêîñîìú, ãëàã0ëz:

ÃäCü âîöRè1ñz, âú ë¸ïîòó œáëå÷eñz: œáëå÷eñz ÃäCü âú ñè1ëó, è3
ïðåïîsñàñz, è4áî ¢òâåðäè2 âñåëeííóþ, �æå íå ïîäâè1æèòñz. Ãîò0âú
ïrò0ëú òâ0é tò0ëý, t â¸êà òû2 º3ñè2. Âîçäâèã0øà ð¸êè, ÃäCè,
âîçäâèã0øà ð¸êè ãëañû ñâî‰. Â0çìóòú ð¸êè ñîòðº1í³z ñâî‰, t ãëa-
ñwâú â0äú ìí0ãèõú. Äè1âíû âûñîòû6 ìîðñê‡z, äè1âåíú âú âûñ0êèõú
ÃäCü. ÑâèäBí³z òâî‰ ¢â¸ðèøàñz ¾ýëw2. Ä0ìó òâîåìY ïîäîáaåòú
ñ™híz,!ÃäCè,!âú!äîëãîòY!äíjé.

Ä³aêîíú: ÃDó!ïîì0ëèìñz.
Ïîêðhé,!âëàähêî.

¯åðeé!æå,!ïîêàäè1âú!âòîðhé!ïîêðîâeöú,!ïîêðûâaåòú!ñ™hé!ïîòè1ðü,!ãëàã0ëz:

Ïîêðû2 íá7ñA äîáðîä¸òåëü òâîS, ÕròE, è3 õâàëû2 òâîåS è3ñï0ëíü
çåìëS.

Ä³aêîíú: ÃäCó!ïîì0ëèìñz.
Ïîêðhé,!âëàähêî.

¯åðeé!æå,!ïîêàäè1âú!ïîêð0âú,!ñè1ðý÷ü,!âîçäyõú,!ïîêðûâaåòú!è3!náî‰,!ãëàã0ëz:

Ïîêðhé íañú êð0âîìú êðèëY òâîeþ è3 tæåíè2 t íañú âñsêàãî âðàãA è3
ñóïîñòaòà. ¡ìèðè2 æèâ0òú íaøú, ÃäCè, ïîìè1ëóé íañú, è3 ìjðú òâ0é,
è3!ñïàñè2!äyøû!íaøz,!�êw!álãú!è3!÷åëîâýêîëþ1áåöú.

Òaæå!ïð³eìú!ñù7eííèêú!êàäè1ëüíèöó,!êàäè1òú!ïðåäëîæeí³å,!ãëàã0ëz!òðè1æäû:

Álãîñëîâeíú!ÁGú!íaøú,!ñè1öå!álãîâîëè1âûé,!ñëaâà!òåá¨.

Ä³aêîíú æå íà ê0åìæäî ãëàã0ëåòú:
ÂñåãäA,!íhíý!è3!ïðè1ñíw,!è3!âî!â¸êè!âýêHâú,!´ìè1íü.
È# ïîêëàísþòñz álãîãîâ¸éíw Ÿáà, òðè1æäû.

Òaæå!ä³aêîíú!ãëàã0ëåòú:

Œ!ïðåäëîæeííûõú!÷åñòíhõú!äàð¸õú!ÃäCó!ïîì0ëèìñz.



Hospodin kraluje, odìn jest velikolepostí. Oblékl se Hospodin
v sílu a pøepásal se, nebo� upevnil vesmír, který� se nepohne.
Pøipraven jest trùn tvùj pøede všemi èasy, od vìènosti jsi ty.
Pozdvihují se øeky, Hospodine, pozdvihují øeky hlasy své; vzpí-
nají vysoko proudy vod vlny své, s hlukem se pohybují vodstva
mnohá; avšak nad sílu vln moøských mnohem silnìjší jest Hos-
podin na výsostech. Svìdectví tvá jsou velmi jistá. Domu tvé-
mu svatost nále�í, Hospodine, po všechny dny.

Diákon: K Hospodinu modleme se. Pokryj, vladyko!

Knìz, okouøiv druhý pokrovec, pokrývá jím svatý kalich, øka:

Vznešenost tvá zastøela nebe, Kriste, a zemì plna chvály tvé!

Diákon: K Hospodinu modleme se. Pokryj, vladyko!

Knìz, okouøiv tøetí, vìtší pokrovec (aer), pokrývá jím obojí, øka:

Pøikryj nás záštitou køídel svých a zapuï od nás ka�dého ne-
pøítele a odpùrce; v pokoji spravuj �ivot náš, Hospodine, smiluj
se nad námi a nad svìtem svým, a spasi� duše naše jako blahý
a lidumil.

Pak, vzav kadidelnici, okuøuje pøedlo�ené dary, øka tøikráte:

Po�ehnaný jest Bùh náš, jemu� se takto zalíbilo. Sláva tobì!

Diákon pak poka�dé dí:

V�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Pøi tom se oba v�dy zbo�nì pokloní.

Nato bere diákon kadidelnici a øíká:

Za pøedlo�ené dùstojné dary k Hospodinu modleme se.

Knìz ète modlitbu pøedlo�ení:

Bo�e, Bo�e náš, jen� jsi za pokrm celému svìtu seslal chléb
nebeský – Pána a Boha Je�íše Krista, Spasitele, vykupi-

tele a dobrodince, �ehnajícího nám a posvìcujícího nás, sám
po�ehnej� pøedlo�ení toto a pøijmi je na nadnebeský obìtní ol-
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Òaæå pàë0ìú í7.

È# ïîêàäè1âú ñ™è1ëèùå æå è3 õðaìú âeñü, âõ0äèòú ïaêè âî ñ™hé nëòaðü, è3 ïîêàäè1âú
ñ™yþ òðàïeçó ïaêè, è3 ñù7eííèêà, êàäè1ëüíèöó �áw tëàãaåòú íà ì¸ñòî ñâîE, ñaìú
æå ïðèõ0äèòú êî ¿åðeþ. È# ñòaâøå âêyïý ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ, ïîêëàísþòñz

òðè1æäû, âú ñåá¨ ìîësùåñz, è3 ãëàã0ëþùå:

ÖRþ2 íácíûé, ¡ò¸øèòåëþ, Äyøå è4ñòèíû, è4æå âåçä¨ ñhé è3 âñ‰
è3ñïîëíszé, ñîêð0âèùå áëàãè1õú è3 æè1çíè ïîäaòåëþ: ïð³èäè2 è3 âñåëè1ñz
âú íû2, è3 œ÷è1ñòè íû2 t âñsê³z ñêâeðíû, è3 ñïàñè2, álæå, äyøû íaøz.

Ñëaâà âú âhøíèõú ÁGó, è3 íà çåìëè2 ìè1ðú, âú ÷lâ¸öýõú álãîâîëeí³å.
Äâaæäû.

ÃäCè, ¢ñòí¨ ìîè2 tâeðçåøè, è3 ¢ñòA ìî‰ âîçâýñòsòú õâàëY òâîþ2.

Òaæå öýëyþòú, ñâzùeííèêú �áw ñ™0å º3�ë³å, ä³aêîíú æå ñ™yþ òðàïeçó. È#
ïîñeìú ïîäêëîíè1âú ä³aêîíú ñâîþ2 ãëàâY ñâzùeííèêó, äåðæS è3 nðaðü òðåìè2
ïeðñòû äåñíhz ðóêè2, ãëàã0ëåòú:

Âðeìz ñîòâîðè1òè ÃäCâè, âëàähêî, áëàãîñëîâè2.

Ñâzùeííèêú, çíaìåíóz º3ãî2, ãëàã0ëåòú:

Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Òaæå ä³aêîíú: Ïîìîëè1ñz œ ìí¨, âëàähêî ñâzòhé.

Ñù7eííèêú: Äà è3ñïðaâèòú ÃäCü ñòwïû2 òâî‰.

È# ïaêè ä³aêîíú: Ïîìzíè1 ìz, âëàähêî ñ™hé.

Ñù7eííèêú: Äà ïîìzíeòú òS ÃäCü ÁGú âî öròâ³è ñâîeìú, âñåãäA, íhíý
è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ä³aêîíú æå ðeêú: ¥ìè1íü.

È# ïîêëîíè1âñz, è3ñõ0äèòú ñ¸âåðíûìè äâeðüìè, ïîíeæå örê³z äâº1ðè äî âõ0äà íå
tâåðçaþòñz. È# ñòaâú íà náh÷íîìú ì¸ñòý, ïðsìw ñ™hõú äâåðeé, ïîêëàíså-
òñz ñî álãîãîâ¸í³åìú, òðè1æäû, ãëàã0ëz âú ñåá¨:

ÃäCè, ¢ñòí¨ ìîè2 tâeðçåøè, è3 ¢ñòA ìî‰ âîçâýñòsòú õâàëY òâîþ2.

È# ïîñeìú íà÷èíaåòú ãëàã0ëàòè: Álãîñëîâè2, âëàähêî.

È# íà÷èíaåòú ñâzùeííèêú: Álãîñëîâeíî öròâî:



táø svùj. Rozpomeò se jako blahý a lidumil na ty, kdo� je pøi-
nesli a za které� pøineseno jest, a nás neodsouzenì zachovej
v posvátném vykonávání Bo�ských Tajin tvých. Aby se svìtilo
a velebilo pøeèestné a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svaté-
ho Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

Potom k zakonèení proskomidie øíká:

Sláva tobì, Kriste Bo�e, nadìje naše, sláva tobì!

Diákon: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na
vìky vìkùv. Amen. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, po-
miluj. Po�ehnej!

Knìz øíká malé propuštìní: (Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh
náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatého otce našeho Basila Ve-
likého, archiepiskopa Caesareje Kappadocijské, i všech svatých,
nech� smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.

Diákon: Amen.

Po tomto zakonèení okuøuje diákon svaté pøedlo�ení, pak odchází ke
svatým dveøím, odhrnuje oltáøní oponu a poté okuøuje svatý prestol okolo
na zpùsob køí�e, celý oltáø, ikonostas, knìze a celý chrám, øka pro sebe
(pøi okuøování prestolu):

Ve hrobì s tìlem, v pekle s duší co Bùh, v ráji pak s lotrem
a na trùnì s Otcem a Duchem, vše nevysti�itelnì naplòu-

je, byl jsi, Kriste!

A pak okuøuje dál, øíkaje �alm 50. / 51.: Smiluj se nade mnou, Bo�e…

Po okouøení chrámu vchází diákon opìt do oltáøe, okuøuje svatý prestol a knì-
ze; poté odlo�í kadidelnici a pøistupuje ke knìzi. Postavivše se oba pøed svatým

prestolem, modlí se ka�dý pro sebe (knìz se vzta�enýma rukama), økouce:

Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy, jen� jsi všude pøítomen
a vše naplòuješ, poklade blaha a dárce �ivota, pøijï a usídli� se v nás
a oèisti� nás od všeliké skvrny a spasi�, Blahý, duše naše. (Jedenkrát)

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vùle. (Dva-

krát; knìz se vzta�enýma rukama.) Po ukonèení se v�dy ukloní a pøe�ehnají.
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Ñù7eííèêú æå, ïð³åìü êàäè1ëüíèöó, ãëàã0ëåòú ìlòâó ïðåäëîæeí³z:

Á9å, Á9å íaøú, íácíûé õë¸áú, ïè1ùó âñåìY ìjðó, ÃäCà ía-
øåãî è3 ÁGà ¯}ñà ÕròA ïîñëaâûé, Ñï7ñà è3 è3çáaâèòåëz è3

álãîä¸òåëz, álãîñëîâsùà è3 œñâzùaþùà íañú, ñaìú álãîñëîâè2
ïðåäëîæeí³å ñ³E, è3 ïð³èìè2 º5 âú ïðåíácíûé òâ0é æeðòâåííèêú.
Ïîìzíè2, �êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú, ïðèíeñøèõú è3 è4õæå ðaäè
ïðèíåñ0øà: è3 íañú íåwñóæäeíû ñîõðàíè2 âî ñù7åííîä¸ñòâ³è
á9eñòâåííûõú òâîè1õú ò†èíú. �êw ñ™è1ñz è3  ïðîñëaâèñz
ïðå÷còí0å è3 âåëèêîë¸ïîå è4ìz òâîE, Nö7A, è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãw Äõ7à,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.

È# ïîñeìú òâîðè1òú tïyñòú òaìw, ãëàã0ëz ñè1öå:

Ñëaâà òåá¨, ÕròE Á9å, ¢ïîâaí³å íaøå, ñëaâà òåá¨.

Ä³aêîíú: Ñëaâà, è3 íhíý: ÃäCè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû. Álãîñëîâè2.

Ñù7eííèêú ãëàã0ëåòú tïyñòú.

�ùå �áw º4ñòü íåä¸ëz:

Âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú Õrò0ñú è4ñòèííûé:

�ùå ëè æå íè2:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå,
è4æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw Âàñjë³à, ´ðõ³åïjñêîïà êåñàðjè êàïïàäîêjéñê³z,
âåëè1êàãw, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú, �êw álãú è3
÷åëîâýêîëþ1áåöú.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

Ïî tïyñòý æå êàäè1òú ä³aêîíú ñ™0å ïðåäëîæeí³å: òaæå tõ0äèòú, è3 êàäè1òú ñ™yþ
òðàïeçó êðóã0ìú êðåñòîâè1äíw, ãëàã0ëz âú ñåá¨:

Âî ãð0áý ïë0òñêè, âî ƒäý æå ñú äóøeþ �êw ÁGú, âú ðàè1 æå
ñú ðàçá0éíèêîìú, è3 íà ïrò0ëý áhëú º3ñè2 ÕròE, ñî Nö7eìú è3

Äõ7îìú, âñ‰ è3ñïîëíszé íåwïè1ñàííûé.


