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Boská liturgie svatého Jana
Zlatoústého
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S poehnáním Jeho Pøeosvícenosti
Joakima,
biskupa hodonínského
Z pøedmluvy k plné verzi 1. vydání
Z pozorování liturgického ivota naší církve je u od
devadesátých let zøejmé, e významná èást duchovenstva i vìøících si pøeje slubu Boské liturgie
v plném jejím znìní. To znamenalo pøikroèit k tomu,
v co kdysi doufal svatý vladyka Gorazd, – rozšíøit
zkrácenou misijní podobu èeské liturgie. Pøi práci
na tomto úkolu jsme nevytváøeli úplnì nový pøeklad, ale vycházeli z toho, co je zde zavedeno. Cestou
úprav, oprav èi doplòkù vznikl text liturgie respektující souèasné potøeby a oèekávání naší církve.
V názorech na liturgickou podobu èeštiny však u nás
panuje znaèná roztøíštìnost; tento pøeklad se pokouší dret støední cesty.
V dvojjazyèné úpravì s èeským a církevnì-slovanským znìním vychází svatá liturgie Jana Zlatoústého v našich zemích historicky poprvé. Toto bilingvní
vydání odpovídá na aktuální výzvu souèasné situace Pravoslaví v èeských zemích.
Toto je mutace 1. vydání (v. 1.1) upravená pro „kapesní“ formát (A6). Podrobnosti o tomto liturgickém
pøekladu viz v základní verzi 1. vydání (vazba formátu A5).
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SVATÁ LITURGIE
Postup sluby pro knìze a diákona
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×È~ÍÚ
ñâzùeííûz è3 á9eñòâåííûz
ë³òóðãjè
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.

Álãîñëîâeíú

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

Ñù7eííèêú:

Íà÷èíaåòú ãëàã0ëàòè ä³aêîíú: ÖRþ2 íácí ûé:
Òðèñ™0å. Ïî §å íaøú:
Ñù7eííèêú: êw òâîE º4ñòü öròâî:
Ïîìè1ëóé íañú ÃäCè...
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Boská liturgie
svatého Jana Zlatoústého
Proskomidie
Knìz, který hodlá vykonat slubu Boských Tajin,
se má døíve smíøit se všemi a nemít nic proti komukoliv, má chránit srdce jak mono od zlých myšlenek, být zdrenlivým a støízlivým od pøedveèera a
do èasu slueb Boích. V ustanovený èas se knìz
i diákon postaví pøed svatými dveømi oltáøe a uèiní
spoleènì, ehnajíce se, tøi poklony k východu.
Potom praví:
Diákon:

Poehnej, vladyko!

Knìz: Blahosloven Bùh náš, vdycky, nyní
i pøíštì, a na vìky vìkùv, amen.
Diákon: Králi
a po Otèe náš.)
Knìz:

nebeský… (Následuje Trisagion

Nebo tvé jest království…

Smiluj se nad námi…
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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.
È# íhíý:

Ìèëîñeðä³z äâº1ðè tâeðçè íaìú, álãîñëîâeí-

íàz 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 ía-øèõú, ÕròE Á9å...

Proskomidie
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Potom øíkají oba:

Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad
námi, nebo ádné omluvy nevìdouce, tuto
modlitbu tobì, jako Vládci svému, my høíšníci pøinášíme: 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 milosrdný 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 vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Bránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná Bohorodice, abychom doufajíce v tebe
nezhynuli, ale osvobozeni byli tebou od
všeliké bídy; jeto jsi spása pokolení
køesanského.
Nato odejdou k ikonì Kristovì a øíkají:

Pøeèistému obrazu tvému klaníme se, Bla-hý, prosíce za odpuštìní…
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øèõú, 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 ¢ïîâaþùå, ðaäóéñz, âîï³eìú òè2, êw
è3íîãäA Ãàâð³è1ëú áåçïë0òíûõú ´ðõ³ñòðàòè1ãú.
Òaæå ïðèêë0íøå ãëàâY, ãlþòú ñ³þ2 ìîëè1òâó:

ÃäCè, íèçïîñëè2 ðyêó òâîþ2 ñú

âûñîòû2 ñ™aãw æèëè1ù à
òâîåãw2, è3 ¢êðýïè2 ìS âú
ïðåäëåæaùóþ ñëyæáó òâîþ2:
äà íåwñóæäeííw ïðåäñòaíó
ñòðaøíîìó ïrò0ëó òâîåìY, è3 áåçêð0âíîå
ñâzùåííîä¸éñòâ³å ñîâåðøY. êw òâîS
º4ñòü ñè1ëà è3 ñëaâà, âî â¸êè âýêHâú. ¥ìè1íü.
Âíè1äó âú ä0ìú...

Proskomidie
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hý, prosíce za odpuštìní høíchù svých,
Kriste Boe; nebo tys ráèil dobrovolnì tìlem vstoupiti na køí, abys vysvobodil z otroctví nepøítele ty, je jsi byl stvoøil. Proto
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 vdy moc svou. Nebo
v tebe doufajíce, k tobì, jako kdysi Gabriel,
beztìlesných vrchní vojevùdce, voláme:
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 slubì tvé, abych, stana pøed strašným trùnem tvým, nekrvavou obì neodsouzenì vykonal. Nebo tvá jest moc i sláva, na vìky vìkùv. Amen.
Vejdu do domu tvého…
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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 âîçâåñåësòñz âñè2 ¢ïîâaþù³è íà òS, âî
â¸êè âîçðaäóþòñz, è3 âñåëè1øèñz 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 º3ë³å
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...

Proskomidie
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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, Boe, necha padnou od úmyslù
svých, pro mnoství 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 štítem
zalíbení korunoval jsi nás.
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 kadý svùj stichar a konají, ehnajíce se,
tøi poklony k východu, økouce pro sebe:
Boe, oèisti mne…
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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...

Proskomidie
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Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se
nade mnou. (Tøikrát)
Nato pøistoupí diákon ke knìzi, drí v pravé
ruce stichar s orarem a skloniv hlavu, dí:

Poehnej, vladyko, stichar s orarem!
Knìz ehnaje: Poehnaný jest Bùh náš,
vdycky, 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 poloí 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, porazila nepøátele
a velikou slávou svou potøel jsi ty, kteøí
povstali proti tobì.
Kdy dává druhý nárukávník na levou ruku, dí:
Poehnaný jest Bùh…

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
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è3 ìí0æåñòâîìú ñëaâû òâîåS ñòeðëú º3ñè2
ñóïîñòaòû.
Íà ë¸âóþ æå, ãëàã0ëåòú: Ðyöý òâîè2 ñîòâî-

ðè1ñòý ìS è3 ñîçäañòý ìS. Âðàçóìè1 ìz, è3
íàó÷yñz çaïîâýäåìú òâîè6ìú.
Òaæå tøeäú âú ïðåäëîæeí³å, ¢ãîòîâësåòú
ñù7º1ííàz. Ñ™hé áw äjñêîñú ïîñòàâësåòú 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:

Âîçðaäóåòñz äóøA ìîS œ ÃäCý:
Òaæå

[äî êîíöA.]

ïð³eìú º3ï ³òðàõè1ë ü, 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.
Álãîñëîâeíú ÁGú, ïðåïîzñyzé...

Proskomidie
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Ruce tvé stvoøily a uèinily mne; dej mi ten
rozum, abych se nauèil pøikázáním 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, poehná se a pokloní tøikrát k východu,
a pak ehná stichar, øka:

Poehnaný jest Bùh náš, vdycky, nyní
i pøíštì, a na vìky vìkùv. Amen.
Potom políbiv stichar, obléká jej se slovy:

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.
Poté pøijme epitrachil, poehná jej, políbí a klade
na svou šíji, øka:

Poehnaný 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.
Poehnaný jest Bùh…
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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 ïðwòîñmããeëú 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 ïðaâ-

äó, è3 ïðåïîä0áí³è òâîè2 ðaäîñò³þ âîçðaäóþòñz, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú, ´ìè1íü.
¡ìhþ âú íåïîâè1ííûõú...

Proskomidie
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Pak vezme pás, poehná jej, políbí a opásaje se jím,
praví:

Poehnaný jest Bùh náš, jen pøepasuje
mne silou a èiní neposkvrnìnou 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,
poehná, políbí, ;klade na sebe, øka:

Pøepásej se meèem pøi bedrech svých,
reku mocný, pøepásej se krásou a dobrotou
svou, do boje vyjeï, a uspìješ. Kraluj pro
pravdu, mírnost a spravedlnost. Pravice
tvá k podivuhodným skutkùm tì dovede;
vdycky, nyní i pøíštì…
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Òaæå tøeäøå âú ïðåäëîæeí³å, ¢ìûâaþòú ðyêè,
ãëàã0ëþùå:

¡ìhþ âú íåïîâè1ííûõú ðyöý ìîè2, è3

œáhäó æeðòâåííèêú òâ0é, ÃäCè , º4æ å
¢ñëhøàòè ìè2 ãëañú õâàëû2 òâîåS, è3
ïîâ¸äàòè âñ‰ ÷óäåñA òâî‰. ÃäCè, âîçëþáè1õú
álãîë¸ï³å ä0ìó òâîåãw2, è3 ì¸ñòî ñåëeí³z
ñëaâû 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.
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¨.
Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú...
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vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Amen.
Potom vezme felon, poehná jej, políbí a odívá se
jím s tìmito slovy:

Knìí tvoji, Hospodine, oblekou se ve spravedlnost a svatí tvoji radovati se budou radostí velikou; vdycky, 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.
Hospodine, já si zamiloval krásu domu
tvého a místo pøebývání slávy tvé. Nezahubi s bezbonými duši mou a s vraedníky
ivot mùj; v jejichto 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 shromádìních
dobroøeèiti budu tobì, Hospodine.
Pak odejdou ke stolu pøedkladnému a tøikráte se
Boe, oèisti mne…

20

Svatý chléb
èili Beránek Øády
Pøesv.
svatých
Bohorodice

Za episkopát
Za ivé
Za zesnulé
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...
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pøed ním pokloní, ehnajíce se, pøièem kadý z nich
øíká:

Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se
nade mnou. (Tøikrát)
Vykoupil jsi nás od kletby Zákona krví svou drahocennou, nechav se na
køí pøibíti a kopím probodnouti, nesmrtelnosti pramen lidem jsi otevøel, Spasiteli
náš, sláva tobì.
Poté knìz:

Pak diákon: Poehnej, vladyko!

Blahosloven

Knìz zaèíná:

Bùh náš, vdycky, 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 køíe, øka:

Na památku Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista. (Tøikrát)
A ihned zanoøí svaté kopí v pravou stranu peèeti (jakoby z pohledu Beránka) a krájí se slovy:
Jako ovce k zabití…
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êw nâ÷A íà çàêîëeí³å âåäeñz.

È# êw ƒãíåöú íåïîð0÷åíú
ïðsìw ñòðèãyùàãw º3ãî2 áåçãëañåíú, òaêw íå
tâåðçaåòú ñòú ñâîè1õú.

Âú ë¸âóþ æå:

Âú ã0ðíþþ æå ñòðàíY ïå÷aòè:

Âî ñìèðeí³è º3ãw2 ñyäú º3ãw2 âçsòñz.
Âú ä0ëüíþþ æå ñòðàíY:

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...
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— Jako ovce k zabití veden

jest.
— A jako beránek neposkvrnìný, pøed tím, kdo jej støíe, ani nehlesl,
neotevøev úst svých.

Naøízne zleva

Naøízne shora

— V poníení jeho odòat jest

soud jeho.
Naøízne zdola

— Rod jeho pak kdo vypoví?

Diákon, hledì zbonì na toto tajemství, dí pøi
kadém jednotlivém øezu, dre orar v ruce:

K Hospodinu modleme se.
Pak dí: Vyjmi, vladyko!
Knìz nato vbodne svaté kopí šikmo z pravé strany
do prosfory a vyjme Beránka, øka:

Nebo vzat jest ze zemì ivot jeho.
A poloí jej køíem dolù na svatý diskos.
Diákon: Obìtuj, vladyko!
Knìz obìtuje (naøízne Beránka na zpùsob køíe)
se slovy:

Obìtuje se Beránek Boí, jen snímá høích
svìta, za svìta ivot a spásu.
Jeden z vojákù…
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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 è4ñ òèííî º4ñ òü
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 ñò7û õ òâîèõ,
âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.]

II

Ñù7eííèêú æå ïð³eìú âú ðyöý âòîðyþ ïðîñôîðY,
ãëàã0ëåòú:

Âú ÷eñòü è3 ïaìzòü ïðåálãîñëîâeííûz ÂL÷öû

íaøåz Áödû è3 ïðèñíîäâ7û ÌRjè, º3sæå ìîëè1-òâàìè ïð³èìè2, ÃäCè, æeðòâó...

Proskomidie

25

A obrací jej nahoru stranou, na které je peèe
s køíem.
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:

Poehnej, vladyko, svaté sjednocení!

Poehnáno budi sjednocení
svatých tvých darù, vdycky, nyní i pøíštì,
a na vìky vìkùv. Amen.

Knìz ehnaje:

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

Ke cti a na památku nejblahoslovenìjší
Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie, na její pøímluvy pøijmi, Hospodine, tuto obì na nadnebeský oltáø svùj.
I stanula královna…

II
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òâàìè 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.

III

Òaæå ïð³eìú òðeò³þ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:

à7 ×åñòíaãw ñëaâíàãw ïðîð0êà, ï®òe÷è è3 êròè1òåëz ¯waííà.

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%æå âî ñ™hõú nö7ú...
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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
(obsáhlejší verzi viz na str. 234),
vyøízne z ní postupnì devìt èásteèek a øíká:

1

Ke 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.

2

Svatých a slavných prorokù Mojíše
i Árona, Eliáše a Elisea, Davida a Jesse, svatých tøí mládencù i Daniele proroka
i všech svatých prorokù.
A vzav druhou èásteèku, klade ji zbonì pod
první.

3

Svatých slavných a všechvalných
apoštolù Petra a Pavla, Dvanácti a Sedmdesáti i ostatních svatých apoštolù
(a všech apoštolùm rovných).
Svatých otcù našich svìtitelù…

III
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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, Ìåf0ä³à ¢÷è1òåëz ñëîâeíñêàãw, Ì³õàè1ëà êjåâñêàãw, ÏåòðA, è3 ¥ëåxjà, è3
¯Híû, è3 Ô³ëjïïà ìîñê0âñêèõú. È# ñ™è1òåëz
è3ñïîâ¸äíèêà ¥ëåxjà êàðïàòîðó1ññêàãw, 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 ìy÷ºíèêwâú, Äèìè1òð³à, ÃåHðã³à, Få0äwðà
ò€ðwíà, Få0äwðà ñòðàòèëaòà, êíz1çz Âz÷åñëaâà, è3 âñ¸õú ñ™hõú ì§íèêú: è3 ìy÷åíèöú,
Feêëû, Âàðâaðû, Êmð³àêjè, Å#vôè1ì³è è3 Ïàðàñêevû, Å#êàòåðjíû, êízãè1íè Ëþäìè1ëû, è3
âñ¸õú ñ™hõú ì§íöú. È# ñâù7íîì÷7íêà Ãîðaçäà.
Ïðåïîä0áíûõú è3 áGîí0ñíûõú...
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A vzav tøetí èásteèku, klade ji pod druhou
a ukonèuje tím první sloupec.

4

Svatých otcù našich svìtitelù: Basila
Velikého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústého, Athanasia a Cyrila, Mikuláše
Myrlikejského; Metodìje, uèitele Slovanù,
Gorazda a Klimenta; Michala Kyjevského
i svt. vyznavaèe Alexije Karpatského
i všech svatých svìtitelù.
A vzav ètvrtou èásteèku klade ji do øady vedle
té první, zaèínaje tím druhý sloupec.

5

Svatého apoštola, prvomuèedníka
a archidiákona Štìpána, svatých velikých muèedníkù: Dimitria, Jiøí, Theodora
Tyrona, Theodora Stratelata, Václava, novomuèedníkù ruských i všech svatých muèedníkù. — A svatých muèednic: Thekly,
Barbory, Kyriaky, Euthymie a Paraskevy,
Kateøiny, Ludmily i všech svatých muèednic. — Svìtitele muèedníka Kypriana Kartagenského i Gorazda Èeského a Moravsko-slezského i všech svìtitelù muèedníkù. (A všech vyznavaèù.)
Ctihodných a bohonosných otcù…
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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, Ñaââû, Níyôð³à, ¥fàíañ³à ´fHíñêàãw, Êmðjëëà ¢÷è1òåëz ñëîâeíñêàãw, ¥íòHí³à è3 Fåîä0ñ³à ïå÷eðñêèõú, Ñeðã³à
ðaäîíåæñêàãw, Âàðëàaìà õóòhíñêàãw: ¯waííà ÷eøñêàãw è3 Ïðîê0ï³z ñaçàâñêàãw, è3
âñ¸õú ïðïdáíûõú nòº1öú: è3 ïðïdáíûõú ìaòåðåé, Ïåëàãjè, Fåîä0ñ³è, ¥íàñòàñjè, Å#vïðàxjè,
ÔåvðHí³è, Fåîäyë³è, Å#vôðîñ€í³è, Ìàðjè º3ã€ïòzíûíè, è3 âñ¸õú ñ™hõú ïðåïdáíûõú ìaòåðåé.
È# òaêw âçeìú øåñòyþ ÷añòèöó, ïîëàãaåòú þ5 ä0ëý
âòîðhz ÷añòèöû, âî è3ñïîëíeí³å âòîðaãw ÷è1íà.
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.
Ñ™hõú è3 ïðaâåäíûõú áGîoö7ú...
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A vzav pátou èásteèku, klade ji
zbonì pod ètvrtou.

6

Ctihodných a bohonosných otcù našich: Antonia Velikého, Euthymia,
Sávy Posvìceného; Onufria, Athanasia
a Petra Athonských; Cyrila, uèitele slovanského; Antonije a Theodosije Peèerských;
Nauma, Sávy, Angelára; Ivana Èeského,
Prokopa Sázavského; Sergije Radonìského, Varlaama Chutynského i všech ctihodných otcù. — A ctihodných matek: Pelagie,
Theodosie, Anastasie, Eupraxie, Fevronie,
Theodulie, Eufrosinie, Marie Egyptské
i všech svatých ctihodných matek.
A vzav šestou èásteèku, klade ji zbonì pod
pátou, uzavíraje druhý sloupec.

7

Svatých 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.

Svatých spravedlivých (boho)rodièù…
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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 ñ™aãw êí7çz Ðàñòèñëaâà: 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 ¯waííà, ´ðõ³åïcêïà
êwíñòàíò³íîï0ëüñêàãw, çëàòîyñòàãw.

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

IV

Òaæå ïð³eìú ÷åòâeðòóþ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:

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 ïðàâîñëaâíûõú, ÷åñòí0å ïðåñâ€òåðñòâî, âî õrò¨
ä³aêîíñòâî, è3 âeñü ñâzùeííè÷åñê³é ÷è1íú: (ƒùå
âî œáè1òåëè: ´ðõ³ìàíäðjòà, è3ëè2 è3ãyìåíà, è4ì>êú), áðaò³þ
è3 ñîñëóæeáíèêè íaøz...
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8

Svatých spravedlivých (bohorodièù)
Jáchyma i Anny a svatého (jméno) (jeho
jest chrám) a svatého (jméno) (jeho je den), sv.
kníete Rostislava i všech svatých, na jejich pøímluvy navštiv nás, Boe.
A vzav osmou èásteèku, klade ji zbonì pod
sedmou.

9

Svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského.

A vzav devátou èásteèku, klade ji zbonì pod
osmou.
Pak knìz vezme ètvrtou prosforu a vyjme z ní postupnì dvì èásteèky se slovy:

1.

Rozpomeò se, Vládce lidumilný, na
veškerý episkopát pravoslavný, øádnì
hlásající slovo pravdy tvé; na vladyku našeho metropolitu (jméno), na vladyku našeho (archi-) episkopa (jméno) (vzpomene i na biskupa, jím byl vysvìcen, ije-li), na dùstojné
presbyterium a diákonstvo v Kristu i veškeré duchovenstvo a mnišstvo [v monastýru:
na archimandritu, igumena] [na bratry a spolusluebníky naše, na knìze (jmenuj), diákony (jmea veškeré bratrstvo naše…

IV
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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.

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

V

Òaæå âçeìú ïsòóþ ïðîñôîðY, ãëàã0ëåòú:

Œ ïaìzòè è3 œñòàâëeí³è ãðýõHâú ñ™¸é-

øèõú ïàòð³aðõwâú, ïðàâîñëaâíûõú è3 álæeííûõú ñîçäaòåëåé ñ™aãw õðaìà ñåãw2 (ƒùå âî
œáè1òåëè: ñ™hz náè1òåëè ñåS).
Òaæå ïîìèíaåòú ðóêîïîëîæè1âøàãî º3ãî2 ´ðõ³åðeà, è3
äðóãè1õú, è5õæå õ0ùåòú, ¢ñ0ïøèõú...
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nuj)] a veškeré bratrstvo naše, je jsi
povolal k obecenství 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
kadém vyjme èásteèku, øka:

Pamatuj, Pane, na (jméno).
A takto vybírá èásteèky podle jmen a pokládá je pod
Beránka.
Nato, vzav pátou prosforu, vyøízne z ní èásteèku
a dí:

Na památku a odpuštìní høíchù svatých
patriarchù pravoslavných a blahoslavených zakladatelù svatého chrámu tohoto.
A klade èásteèku pod Beránka, pod pøedcházející
øadu.
Pak pøipomíná svìtivšího jej biskupa (pokud u
není naivu) a jiných, kterých chce, v Pánu zesnuPamatuj, Pane…

V
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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 ïðîñ-

òè1 ìè âñsêîå ñîãðýøeí³å, 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.
Êàäè1ëî òåá¨ ïðèí0ñèìú...
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lých, dle jmen. Pøi kadém 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 spoleèenství s tebou
zesnulé pravoslavné otce a bratry naše,
pamatuj, lidumilný Hospodine.
Pak vezme ještì ètvrtou prosforu, vyøízne z ní èásteèku a øíká:

Rozpomeò se, Hospodine, i na mne nehodného a odpus mnì všechny høíchy úmyslné i neúmyslné.
A poloí 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 vloiv do ní kadidlo, dí ke knìzi:

Poehnej, vladyko, kadidlo!
A ihned té dí:

K Hospodinu modleme se.
Kadidlo tobì pøinášíme…

Liturgie sv. Jana Zlatoústého
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Ê

È# ñù7eííèêú ìîëè1òâó êàäè1ëà:

àäè1ëî 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:

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 ãëañwâú â0äú ìí0ãèõú. Äè1â íû âûñîòû6
ìîðñê‡z, äè1âåíú...
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Knìz se modlí, ehnaje kadidlo:

K

adidlo tobì pøinášíme, Kriste, Boe
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:

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; vzpínají
vysoko proudy vod vlny své, s hlukem se
pohybují vodstva mnohá; avšak nad sílu
vln moøských mnohem…

40
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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 ñù7e ííèêú êàäè1ë üíèöó, êàäè1ò ú
ïðåäëîæeí³å, ãëàã0ëz òðè1æäû:
Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú...
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vln moøských mnohem silnìjší jest Hospodin na výsostech. Svìdectví tvá jsou velmi
jistá. Domu tvému svatost náleí,
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 kadého nepøítele 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 pøedloené dary,
øka tøikráte:
Poehnaný jest Bùh…
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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.
Ñù7eííèêú æå, ïð³åìü êàäè1ëüíèöó, ãëàã0ëåòú
ìlòâó ïðåäëîæeí³z:

Á

9å, Á9å íaøú, íácíûé õë¸áú, ïè1ùó
âñåìY ìjðó, ÃäCà íaøåãî 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...
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Poehnaný jest Bùh náš, jemu se takto
zalíbilo. Sláva tobì!
Diákon pak pokadé dí:

Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Amen.
Pøi tom se oba vdy zbonì pokloní.
Nato bere diákon kadidelnici a øíká:

Za pøedloené dùstojné dary k Hospodinu
modleme se.
Knìz ète modlitbu pøedloení:

B

oe, Boe náš, jen jsi za pokrm celému svìtu seslal chléb nebeský – Pána
a Boha Jeíše Krista, Spasitele, vykupitele a dobrodince, ehnajícího nám a posvìcujícího nás, sám poehnej pøedloení
toto a pøijmi je na nadnebeský obìtní oltáø
svùj. Rozpomeò se jako blahý a lidumil na
ty, kdo je pøinesli a za které pøineseno
jest, a nás neodsouzenì zachovej v posvátném vykonávání Boských Tajin tvých.
Aby se svìtilo a velebilo pøeèestné a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého
-cha, nyní i vdycky…
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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 ¯waííà, ´ðõ³åïcêîïà êwíñòàíò³íîï0ëüñêàãw, çëàòîyñòàãw, è3 âñ¸õú ñ™hõú,
ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú, êw álãú è3 ÷åëîâýêîëþ1áåöú.
Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.
Ïî tïyñòý æå êàäè1òú ä³aêîíú ñ™0å ïðåäëîæeí³å:
Âî ãð0áý ïë0òñêè...
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Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
Potom k zakonèení proskomidie øíká:

Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše, sláva
tobì!
Diákon: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. Poehnej!

(Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy
pøeèisté Matky své, svatého otce našeho
Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského, i všech svatých, nech smiluje se
nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.

Knìz øíká malé propuštìní:

Diákon:

Amen.

Po tomto zakonèení okuøuje diákon svaté
pøedloení, pak odchází ke svatým dveøím,
odhrnuje oltáøní oponu a poté okuøuje svatý
prestol okolo na zpùsob køíe, celý oltáø,
ikonostas, knìze a celý chrám, øka pro sebe
(pøi okuøování prestolu):
Ve hrobì s tìlem…
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òaæå tõ0äèòú, è3 êàäè1òú ñ™yþ òðàïeçó êðóã0ìú
êðåñòîâè1äíw, ãëàã0ëz âú ñåá¨:

Â

î 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.
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.
Âðeìz ñîòâîðè1òè...
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V

e hrobì s tìlem, v pekle s duší co Bùh,
v ráji pak s lotrem a na trùnì s Otcem
a Duchem, vše nevystiitelnì naplòuje, byl
jsi, Kriste!
A pak okuøuje dál, øíkaje alm 50. / 51.:

Smiluj se

nade mnou, Boe…
Po okouøení chrámu vchází diákon opìt do oltáøe,
okuøuje svatý prestol a knìze; poté odloí kadidelnici a pøistupuje ke knìzi. Postavivše se oba pøed svatým prestolem, modlí se kadý pro sebe (knìz se
vztaenýma 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. (Dvakrát; knìz se vztaenýma
rukama.) Po ukonèení se vdy ukloní a pøeehnají.

Hospodine, rty mé otevøi a ústa má zvìstovati budou chválu tvou. (Bez vztaených rukou; ukloní se a pøeehnají.)
Èas jest slouiti…

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

48

Òaæå öýëyþòú, ñâzùeííèêú áw ñ™0å º3ë³å,
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
ÃäCè, ¢ñòí¨ ìîè2...
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Nato políbí – knìz svaté evangelium (a prestol)
– diákon svatý prestol.
Pak diákon, skloniv hlavu svou ke knìzi a dre
orar tøemi prsty pravice, dí:

Èas jest slouiti Hospodinu. Poehnej, vladyko!
Knìz (ehnaje mu): Poehnán jest Bùh náš,

vdycky, 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, vdycky, 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, pøeehná se zbonì tøikrát,
øíkaje pro sebe:

Hospodine, rty mé otevøi a ústa má zvìstovati budou chválu tvou.
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äâåðeé, ïîêëàísåòñz 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:
Â¸äàòè ïîäîáaåòú:
ƒùå áåç8 ä³aêîíà ñëyæèòú ¿åðeé, âú ïðîñêîìjä³è ä³aêîíñêèõú
ñë0âú, è3 íà ë³òóðãjè
ïðåä8 º3ë³åìú, 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.

Áëàãîñëîâeíî öaðñòâî...
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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. „Poehnej, vladyko!“
apod. Jinak knìz øíká a koná, co pøísluší
diákonovi, sám.)
Slouí-li svatou liturgii více knìí, 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).

Blahosloveno budi království…
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Áîæeñòâåííàz ñëyæáà, è4æå âî
ñâzòhõú nòöA íaøåãî
¯waííà Çëàòîyñòàãw.
Ä³aêîíú: Áëàãîñëîâè2, âëàähêî.

Á ëàãîñëîâeíî öaðñòâî, OòöA, è3
Ñhíà, è3 Ñâzòaãî Äó~õ à, íhíý è3 ïðè1ñ íw,
è3 âî â¸êè âýêHâú.

¯åðeé:

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...
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Boská sluba svatého
otce našeho
Jana Zlatoústého
Øád liturgie katechumenù
Diákon: Poehnej, vladyko!
Knìz: Blahosloveno budi království
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i vdycky, 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 Boích a za sjednocení všech k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Za svatý chrám tento…
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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

º3ï jñêîïý]

(è4ì z

ðåêú) ,

÷åñòí¸ìú ïðåñâ€òåðñòâý, âî Õrò¨ ä³aêîíñòâý, œ âñeìú ïðè1÷òý è3 ëþ1äåõú, ÃäCó
ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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...
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Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj
s vírou, zboností a bázní Boí k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za vladyku našeho metropolitu (jméno) [za
vladyku našeho (archi-) episkopa (jméno)],
za dùstojné knìstvo, diákonstvo v Kristu,
za veškeré 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 tenza všechna mìsta a zemì i za ty, kteøí
podle víry v nich ijí, k Hospodinu modleme se.
to],

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

56

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ïëaâàþùèõú, ïóòåøeñòâóþùèõú, íåäyãó-

þùèõú, 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 ïîìzíyâøå, ñaìè ñåáE, è3 äðóãú äðyãà, è3 âeñü
æèâ0òú íaøú Õð³ñòY Á0ãó ïðåäàäè1ìú.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
êî ïîäîáaåòú òåá¨...

Øád liturgie katechumenù
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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
souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší
a slavné Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie se všemi svatými
pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha
i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.

Nebo tobì náleí…
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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.
È# ïîeòñz ïeðáûé ´íò³ôHíú t ïýâöº1âú. Ñâzùeííèêú æå ãëàã0ëåòú òaéíw ìîëè1òâó ïeðâàãî
´íò³ôHíà. Ä³aêîíú æå ïîêëîíè1âñz ¢ñòóïaåòú
t ì¸ñòà ñâîåãw1, è3 tøeäú ñòîè1òú ïðeä8 ¿êHíîþ
Õð³ñò0âîþ, äåðæS è3 nðaðü òðåìè2 ïº1ðñòû äåñíhz ðóêè2.

Ã

Ìîëè1òâà ïeðâàãî ´íòèôHíà:

Dè Á0æå íaøú, ºãHæå äåðæaâà
íåñêàçaííà, è3 ñëaâà íåïîñòèæè1ìà,
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
ìîësùèìèñz ñú íaìè, áîãà6òûz ìè1ëwñòè
òâî‰ è3 ùåäðHòû òâî‰.
Ïaêè è3 ïaêè...
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Nebo tobì náleí všeliká slá-

va, èest a klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz tiše ète modlitbu první antifony. Diákon,
pokloniv se, odstoupil ji pøed ohlasem knìze ze
svého místa a stanul pøed ikonou Kristovou,
dre orar tøemi prsty pravice.
Vìøící lid zpívá 1. antifonu: Dobroøeè, duše má,

Hospodinu…

H

Modlitba první antifony:

ospodine, Boe náš, jeho vláda jest nevýslovná a sláva nevýstiná, jeho milost jest nezmìrná a lidumilnost 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.

Opìt a opìt…
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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.
ÃDè Á0æå íaøú...
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Po dokonèení antifony stane diákon znovu pøed
svatými dveømi, pokloniv se a pøeehnav, 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, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší
a slavné Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie se všemi svatými
pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha
i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz:

Nebo tvá jest vláda a králov-

ství i moc a sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz tiše ète modlitbu druhé antifony. Diákon èiní
podobnì jako pøedešle.
Hospodine, Boe náš…
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È# ïîeòöz ïîä0áíý t ïýâöº1â ú âòîðhé
´íò³ôHíú. Ä³aêîíú æå ïîä0áíý òâîðè1òú,
êîæå è3 âú ïeðâîé ìîëè1òâý.

Ã

Ìîëè1òâà âòîðaãî ´íò³ôHíà:

Dè 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:

ïîì0ëèìñz.

Ïaêè

è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïðåñò7yþ, ïðå÷cñòóþ, ïðåáë7ãîñëîâeííóþ, ñëaâ-

íóþ 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.
êî áëaãú...
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Vìøící lid zpívá 2. antifonu: Jednorozený Synu

a Slovo Boí…

H

Modlitba druhé antifony:

ospodine, Boe náš, spasi lid
svùj a poehnej dìdictví svému, zachovej plnost církve
své, posvì ty, kdo milují krásu domu
tvého, oslav je Boskou mocí svou a neopouštìj nás, doufající v tebe.
Znovu diákon:

Opìt a opìt v pokoji k Hos-

podinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší
a slavné Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie se všemi svatými
pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha
i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Nebo blahý a lidumilný…
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Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
Âîçãëàøeí³å:

 êî áëaãú è3 ÷åëîâeêîëþ1á åöú Á0ãú

º 3ñ è 2, è 3 ò å á ¨ ñ ë a âó â î ç ñ û ë a å ì ú ,
NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó,
íhíý è3 ïðè1ñ íî, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: Àìè1íü.

È$

Ìîëè1òâà òðeò³zãî ´íò³ôHíà:

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 íàñòîsùåìú 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 ñâzò0þ òðàïeçîþ, òâîðsòú ïîêë0íû òðè2.
Âëàähêî ÃäCè Á0æå...
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Nebo blahý a lidumilný Bùh

jsi ty, a tobì chválu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

T

Modlitba tøetí antifony:

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
sluebníkù svých k uitku splni tím,
e udìlíš nám v nynìjším 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 roz-

pomeò se na nás, Boe…
Teï se otevírají svaté dveøe k malému vchodu.
Knìz s diákonem stojíce pøed svatým
prestolem, uèiní tøi poklony a pøi kadé se
pokøiují. Pak knìz vezme svaté evangelium,
Vládce, Hospodine…
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Òaæå ïð³eìú ñâzùeííèêú ñâzò0å º3vaããåë³å,
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.

Â

Ìîëè1òâà âõ0äà:

ëàähêî ÃäCè Á0æå íaøú, ¢ñòaâèâûé
íà íåáåñ¸õú ÷è1íû è3 âHèíñòâà ƒãã7ëú è3
´ðõà6ãã7ëú, âú ñëóæeí³å òâîåS ñëaâû: ñîòâîðè2 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:
Áëàãîñëîâeíú âõ0äú...

Øád liturgie katechumenù

67

podává je diákonu a obcházejí zprava kolem
svatého prestolu. Vyjdou severními dveømi
a kráèejí za svìtlonošem, nesoucím rozatou
svíci, konají malý vchod a stanou naproti
svatým dveøím. Oba skloní hlavu. Diákon
praví:

K Hospodinu modleme se!
Knìz tiše øíká modlitbu malého vchodu:

V

ládce, Hospodine, Boe náš,
jen jsi ustanovil na nebesích
øády a voje andìlù a archandìlù ke slubì slávy své, se vchodem naším spoj i pøíchod svatých andìlù, kteøí
by tobì s námi spoluslouili a spoluoslavovali dobrotu tvou. Nebo tobì
náleí všeliká sláva, èest a klanìní, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Po skonèení modlitby ukazuje diákon
k východu, dre orar tøemi prsty (poloiv si
evangelium na levou stranu prsou èi na levé
rámì), a praví knìzi:

Poehnej, vladyko, svatý vchod!
Poehnaný jest vchod…
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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 º3ë³å.
È#ñï0ëíüøóñz æå êîíe÷íîìó òðîïàðþ2, âõ0äèòú
ä³aêîíú ïîñðåä¨, è3 ñòaâú ïðåä8 ¿åðeåìú, âîçâûøaåòú ìaëw ð{öý, è3 ïîêàçyz ñâzò0å º3ë³å,
ãëàã0ëåòú âåëåãëañíw:

Ï ðåìyäðîñòü, ïð0ñòè.
Òaæå, ïîêëîíè1âñz ñaìú è3 ñâzùeííèêú ñîçàäè2
º3ãw2, âõ0äèòú âî ñâzòhé nëòaðü. È# ä³aêîíú
áw ïîëàãaåòú ñò70å º3ë³å íà ñò7¸é òðàïeçý.
Ïýâöh æå ïîþ1òú:

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)

Á9å ñò7hé...
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Knìz tiše ehná vchod:

Poehnaný

jest vchod svatých tvých,
vdycky, 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 poloí svaté evangelium na svatý
prestol. Mezitím se knìz pokloní, pøeehná se
a políbí ikonu Spasitele, obrátí se k lidu,
poehná 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 Boí, ve svatých podivuhodný,
spasi nás, zpívající tobì: Alleluja. (1×)
Je-li nedìle:

Synu Boí, jen jsi vstal z mrt-

vých…
Je-li svátek Bohorodice:

vy Bohorodice…
Svatý Boe, jen…

Synu Boí, na pøímlu-
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Òaæå: náû6÷íûz òðîïàðè2.
Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú ìë7òâó ñ³þ2:

Á

Ìîëè1òâà òðèñâzòaãî ï¸í³z:

9å 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 òâîè1ì ú äàðîâaí³åìú
¢êðàñè1âûé: äàsé ïðîñsùåìó ïðåìyäðîñòü
è3 ðaçóìú, 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 æeðòâåííèêà, 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...
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Poté se zpívají tropary a kondaky dne.
Knìz øíká modlitbu trojsvaté písnì:

S

vatý Boe, jen ve svatých spoèíváš, jen jsi trojsvatým hlasem
serafínù opìvován, cherubíny
oslavován a veškerými 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,
poníené a nehodné sluebníky své,
uèinil hodnými, abychom i v tuto hodinu stáli pøed slávou svatého obìtního
stolu tvého a náleité uctívání a slavosloví tobì pøinášeli: Ty sám, Vládce,
pøijmi i z úst nás, høíšných, trojsvatou
píseò a navštiv nás dobrotou svou; odpus nám všechny høíchy naše, úmysl-né i neúmyslné…
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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 º3ñ è2, Á0æå íaøú, è3
òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, NòöY, è3
Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3
ïðè1ñ íî.
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...
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né i neúmyslné. Posvì duše i tìla naše
a dopøej nám, abychom ve svatosti
slouili 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 dre orar
tøemi prsty pravice:

Poehnej, vladyko, èas trojsvaté písnì!
Knìz pak, poehnav jej, zvolá:

Nebo

svatý jsi, Boe náš, a tobì
slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky…
Nato diákon (není-li diákon, pak se toto
vynechává) vychází svatými dveømi z oltáøe
a ukazuje orarem nejprve na ikonu Kristovu,
volá:

Hospodine, spasi zboné a vyslyš nás.
Diákon se obrací k lidu a provolává:

A na vìky vìkùv.
Poehnaný, jen se béøe…
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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. 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 ïðåñ-

ò0ëú.
¯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:

Â 0íìåìú.
¯åðeé æå âîçãëàøaåòú:

Ì è1ð ú

âñBìú.

È# ÷òeöú ãëàã0ëåòú: È# äyõîâè òâîåìY.
Ïðåìyäðîñòú...
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Amen.

Vìøící lid zpívá Trojsvatou píseò:
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi (tøikrát). Sláva… I nyní…
Za zpìvu knìz i diákon øíkají také „trisagion“,
spoleènì èiníce poklony pøed svatým prestolem.
Pak praví diákon knìzi:

Poveli, vladyko!
Nato se ubírají k hornímu místu. Knìz cestou øíká:

Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì.
Diákon: Poehnej, vladyko, horní trùn!
Knìz: Poehnaný jsi na trùnì království svého, jen na cherubínech spoèíváš, vdycky, 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.
Velemoudrost!
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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: Êú êîðjífzíwìú... È#ëè: Êú ãàëaòwìú

ïîñëaí³z ñâzòaãw ´ï0ñòîëà Ïavëà ÷òeí³å.
È# ïaêè ä³aêîíú:

Â 0íìåìú.

¥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.
Âîçñ³sé âú ñåðäöaõú...
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Velemoudrost!

almista ète prokimen ze almu Davidova.
Diákon (po ukonèení zpìvu prokimenu):

moudrost!

Vele-

Ètení z listu svatého apoštola…
(Ètení ze skutkù apoštolských… Apod.)
almista:
Diákon:

Pozor mìjme!

almista ète epištolu. (Knìz se mùe posadit na
své sedátko v oltáøi.)
Mezitím diákon vezme kadidelnici a kadidlo,
pøichází ke knìzi a pøijav od nìho poehnání,
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).

V

Diákon:
elemoudrost!
(Toto zvolání jen øíkají-li se verše na alleluja.)
Vìøící: Alleluja, alleluja, alleluja.
Rozsvi v srdcích…
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Ñù7eííèêú æå, ñòîS ïðåä8 ñò70þ òðàïeçîþ,
ãëàã0ëåòú ìë7òâó ñ³þ2.

Â

Ìîëè1òâà ïðeæäå º3vaããåë³à:

îçñ³sé 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
ìyäðñòâóþùå 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 æèâîòâîðsùèìú 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
Ïðåìyäðîñòü, ïð0ñòè...
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Knìz stojí pøed svatým prestolem a øíká tiše modlitbu pøed ètením evangelia:

R

ozsvi v srdcích našich, lidumilný Vládce, nehynoucí svìtlo boského poznání svého
a otevøi duchovní oèi naše k chápání
evangelijních hlásání tvých; vlo v nás
té bázeò pøikázání tvých blahoslavených, abychom všechny tìlesné ádosti
pøemáhajíce, duchovní ivot vedli,
myslíce a èiníce vše, v èem máš zalíbení. Nebo tys osvícení duší i tìl našich,
Kriste Boe, a tobì slávu vzdáváme,
s bezpoèáteèným Otcem tvým a nejsvìtìjším i blahým a oivujícím Duchem
tvým, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Amen.
Diákon, odloiv po okuøování
kadidelnici na její místo, pøijde
ke knìzi, skloní hlavu, dre
orar tøemi prsty pravice,
ukazuje jím na svaté
evangelium a praví:
Velemoudrost! Povznesme se…
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º3ìY ãëaâY ñâîþ2, äåðæS nðaðü êðaéíèìè ïº1ðñòû
è3 ¢êàçyz íà ñò70å º3ë³å, ãëàã0ëåòú:

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 º3ë³å.
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.
Ìè1ðú âñBìú....
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Poehnej, vladyko, zvìstovatele svatého
apoštola a evangelisty (jméno)!
Knìz, ehnaje mu, dí: Bùh na pøímluvy sva-

tého slavného, všechvalného apoštola
a evangelisty (jméno) dej tobì hlas zvìstovati mocí velikou, aby se naplnilo evangelium nejmilejšího Syna jeho, Pána našeho
Jeíše 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.
Pozor mìjme! …
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Òaæå ñâzùeííèêú:

Ì è1ð ú

âñBìú.

Ëþ1ä³å: È# äyõîâè òâîåìY.
Ä³aêîíú:

÷òeí³å.

T

(è4ì z ðåêú)

ñâzòaãw º3v àããåë³à

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

Â 0íìåìú.

ùå æå ñyòü äâA ä³aêîíà, òî2 º3äè1íú äà ãëàã0ëåòú:
Ïðåìyäðîñòü, ïð0ñòè... Òaæå, è3: Â0íìåìú.
È#ñï0ëíèâøóñz º3ë³þ, ãëàã0ëåòú ñù7ííèê:

Ìè1ðú òè2, áëàãîâýñòâyþùåìó.
Ëè1êú: Ñëaâà òåá¨, Ã0ñïîäè, ñëaâà òåá¨.
È# tøeäú ä³aêîíú äaæå äî ñò7hõú äâeðåé, täàeòú
ñò70å º3ë³å ñù7ííèêó, è3 çàòâîðsþòñz ïaêè
ñò7û6z äâº1ðè. Ä³aêîíú, ñòaâú íà náû÷íýìú
ì¸ñòý, íà÷èíaåòú ñè1öå:

Ðöåìú âñè2...
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Knìz (2. diákon):
ozor
(A pøedèítá se z evangelia.)

mìjme!

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 mùe být a ke konci svaté liturgie po
zaambonové modlitbì).
Káe se na ambonu.
Poté je mono 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 pøeehnav,
dí, dre orar tøemi prsty
pravé ruky:
Rceme všichni…
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Ð ö e ìú

âñ è2 t âñ å S äó øè2, è3 t âñ å ãw2
ï îìûøëe í³ z ía øå ãî ðö e ìú .
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ã0ñïîäè âñåäåðæè1òåëþ, Á0æå nòº1öú ía-

øèõú, 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.)

Ã

Ìîëè1òâà ïðèë¸æíàãw ìîëeí³z:

Dè 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 âåëè1êîì ãîñïîäè1íå íaøåìú
Áëàæåííýéøåìú ìèòðîïîëjòý (è4ìz ðåêú) [œ
ãîñïîäè1íå íaøåìú (Âûñîêî-) Ïðåwñâzùåí-íýéøåìú...
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Ektenie vroucí

Rceme všichni z celé duše a z celé
mysli své rceme!
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Hospodine, Vševládce, Boe otcù našich,
prosíme tebe, vyslyš nás a smiluj se!
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého
milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš
nás a smiluj se!
Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Mezitím ète knìz tiše modlitbu vroucí ektenie:

H

ospodine, Boe náš, snanou tuto
prosbu pøijmi od sluebníkù
svých a smiluj se nad námi podle
mnoství milosrdenství svého, sešli slitování svá na nás i na všechen lid svùj,
oèekávající od tebe hojné milosti.
Poté rozprostírá oba boèní díly a spodní díl
antiminsu.
Ještì modlíme se za vladyku…
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íýéøåìú (è3ëè2: àðõ³ºïjñêîïý, è3ëè: º3ïjñêîïý)
ðåêú)], è3 âñeé âî Õrò¨ áðaò³è íaøåé.

(è4ìz

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ áðaò³zõú íaøèõú, ñâzùeííèöýõú, ñâzùåííîìîíañýõú, 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.)

Å#ùE ì0ëèìñz w3 ïëîäîíîñsùèõú è3 äîáðî-ä¸þùèõú âî ñò7¸ìú...
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Ještì modlíme se za vladyku našeho metropolitu (jméno) [i za vladyku našeho (archi-) episkopa (jméno) ] a všechny naše
bratry v Kristu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Ještì modlíme se za bratry naše, knìstvo,
mnišské duchovenstvo a všechno bratrstvo
naše v Kristu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve správì státní i ve vojsku, abychom ivoty své tiše a pokojnì strávili ve
všeliké zbonosti a èistotì.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Ještì modlíme se za blaené a vìèné pamìti hodné jejich svatosti pravoslavné patriarchy, za zakladatele svatého chrámu
tohoto [èi svatého monastýru tohoto] i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce i bratry,
zde a všude jinde odpoèívající.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)
Ještì modlíme se za ty, kteøí…
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ä¸þùèõú âî ñò7¸ìú è3 âñå÷åñòí¸ìú õðaìý
ñeìú, òðóæäaþùèõñz, ïîþ1ùèõú è3 ïðåäñòîsùèõú ëþ1äåõú, w3æèäaþùèõú t òåáE âåëè1ê³z
è3 áîãaòûz ìè1ëîñòè.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)



Âîçãëàøeí³å:

êw ìè1ë îñòèâú è3 ÷åëîâýêîëþ1á åöú
Á0ãú º3ñ è2, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó,
íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
ùå ëè áyäåòú w3 ¢ñ0ïøèõú ïðèíîøeí³å, ä³aêîíú
è3ëè2 ñù7eííèê ãëàã0ëåòú º3êòåí³þ2 ñ³þ2:

Ïîìè1ëóé

íañú, Áæ7å, ïî âåëè1öýé ìè1ëîñòè
òâîeé, ì0ëèìú òè ñz, ¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz w3 ¢ïîêîeí³è äyøú ¢ñ0ï-

øèõú ðàáHâú áî1æ³èõú (è4ìz ðåêú), è3 w3 º4æå
ïðîñòè1òèñz è5ìú âñsêîìó ïðåãðýøeí³þ,
âî1ëüíîìó æå è3 íåâî1ëüíîìó.
êw äà ÃäCú Áî1ãú...
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Ještì modlíme se za ty, kteøí pøinášejí
dary a kteøí dobrodiní èiní ve svatém a veledùstojném chrámì tomto, za pøisluhující, zpívající a pøítomný lid, oèekávající od
tebe velikých a hojných milostí.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Nebo

milostivý a lidumilný
Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Knìz:

Vìøící: Amen.
Koná-li se sluba za zesnulé, pak diákon èi knìz
pronáší ektenii tuto:

Smiluj se nad námi, Boe, podle velikého
milosrdenství svého, prosíme tebe, vyslyš
nás a smiluj se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých
sluebníkù Boích (jména), i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný i neúmyslný.
Aby Hospodin Bùh umístil…

90

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

êw äà ÃäCú Áî1ãú ¢÷èíè1òú äyøû è4õú,

è3ä¸æå ïðaâåäí³è ¢ïîêîsþòñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Ìè1ëîñòè Áî1æ³z, öaðñòâà íåáeñíàãw, è3

w3ñòàâëeí³z ãðýõHâú è4õú, ¢ Õð³ñòA áåçñìeðòíàãw ÖàðS è3 Áî1ãà íaøåãw ïðî1ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.
Ä³aêîíú: ÃäCó ïîìî1ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Á

Ñù7eííèêú:

æ7å äóõHâú è3 âñsê³z ïëî1òè, ñìeðòü
ïîïðaâûé, è3 ä³aâîëà ¢ïðàçäíè1âûé, è3
æèâî1òú ìjðó òâîåìY äàðîâaâûé: ñaìú,
ÃäCè, ïîêî1é äyøû ¢ñî1ïøèõú ð†áú òâîè1õú
(è4ìz ðåêú), âú ì¸ñòý ñâ¸òëý, âú ì¸ñòý
çëa÷íý, âú ì¸ñòý ïîêî1éíý, tíþ1äóæå
táýæE áîë¸çíü, ïå÷aëü è3 âîçäûõaí³å.
Âñsêîå ñîãðýøeí³å, ñîä¸zíîå è4ìè ñëî1âîìú, è3ëè2 ä¸ëîìú, è3ëè2 ïîìûøëeí³åìú,
êw áëàãjé...
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Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

Aby Hospodin Bùh umístil duše jejich tam,
kde spravedliví odpoèívají.
Vìøící: Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

O milost Boí, království nebeské a odpuštìní høíchù jejich u Krista, nesmrtelného
Krále a Boha našeho prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane.
Diákon: K Hospodinu modleme se. (A odstoupí pøed ikonu Spasitele.)
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

B

Knìz øíká modlitbu za zesnulé:

oe duchù i všelikého tìla, jen jsi
smrt pøemohl, ïábla zmaøil a svìtu svému ivot daroval: Ty sám,
Pane, upokoj duše zesnulých sluebníkù
svých (jména) v místì svìtla, v místì hojnosti, v místì pokoje, kde pominula bolest,
zármutek a lkaní. Všeliký høích, jeho se
zesnulí dopustili a slovem, a skutkem
aneb pomyšlením, odpus jim, jako dobro-tivý a lidumilný Bùh…
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êw áëàãjé ÷åëîâýêîëþ1áåöú Áî1ãú, ïðîñòè2.
êw í¸ñòü ÷åëîâ¸êú, è4æå æè1âú áyäåòú,
è3 íå ñîãðýøè1òú: òh áî º3äè1íú òî1êìw áåç8
ãðýõA, ïðaâäà òâîS ïðaâäà âî â¸êè, è3
ñëî1âî òâîE è4ñòèíà.
Âîçãëañú:

êw òû2 º3ñè2 âîñêðåñeí³å è3 æèâî1òú è3

ïîêî1é ¢ñîïøèõú ð†áú òâîè1õú (è4ìz ðåêú),
Õð³ñòE Áî1æå íaøú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, ñî áåçíà÷aëüíûìú òâîè1ì ú
Nòöeìú, è3 ïðåñâzòhìú è3 áëàãè1ìú è3
æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú Äyõîìú, íhíý
è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Òaæå ä³aêîíú:

ÃäCå âè.

Ï îìîëè1ò åñz,

w3ãëàøeíí³è,

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Â¸ðí³è, w3 w3ãëàøeííûõú ïîì0ëèìñz, äà ÃäCü

ïîìè1ëóåòú è5õú.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
W#ãëàñè1òú è5õú...
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tivý a lidumilný Bùh. Nebo není èlovìka,
jen by iv byl a nehøešil, ty jediný jsi bez
høíchu, spravedlnost tvá jest spravedlnost
na vìky a slovo tvé jest pravda.
Nahlas:

Nebo ty jsi vzkøíšení i ivot a po-

koj zesnulých sluebníkù svých (jména),
Kriste Boe náš, a tobì chválu vzdáváme
s bezpoèáteèným Otcem tvým a pøesvatým
i blahým a oivujícím tvým Duchem, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Ektenie za katechumeny:
Diákon:

K atechumeni,

k Hospodinu!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Aby je nauèil…

modlete se
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Œãëàñè1òú è5õú ñë0âîìú è4ñòèíû.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Têðhåòú è5ìú º3vaããåë³å ïðaâäû.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ñîåäèíè1òú è5õú ñâzò¸é ñâîeé ñîá0ðíýé è3
´ï0ñòîëüñòýé öeðêâè.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ñïàñè2, ïîìè1ëóé, çàñòóïè2 è3 ñîõðàíè2 è5õú,

Á0æå, òâîeþ áëàãîäaò³þ.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œãëàøeíí³è, ãëàâû6 âaøz ÃäCåâè ïðèêëîíè1òå.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
Ìîëè1òâà w3 w3ãëàøeííûõú ïðeæäå ñâzòaãw
âîçíîøeí³z:

Ã

Dè Á0æå íaøú, è4æå íà âûñ0êèõú
æèâhé è3 íà ñìèðº1ííûz ïðèçèðazé,
è4æå ñïàñeí³å ð0äó ÷åëîâ¸÷åñêîìó íèçïîñëaâûé, º3äèíîð0äíàãî Ñhíà òâîåãî2 è3 Á0ãà,
ÃäCà íaøåãî ¯èñyñà Õð³ñòA: ïðè1çðè íà ðàáû6
òâîš w3ãëàøº1ííûz...
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Vìrní, modleme se za katechumeny, aby
Hospodin smiloval se nad nimi.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby je nauèil slovu pravdy.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby zjevil jim evangelium spravedlnosti.
Pøi tom knìz rozprostøe vrchní díl antiminsu.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby sjednotil je se svatou svou obecnou
a poštolskou církví.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Spasi je, smiluj se nad nimi, zastaò se
jich a ochraòuj je, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Katechumeni, skloòte hlavy své pøed Hospodinem! (Diákon odstoupí pøed ikonu Spasitele.)
Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
Modlitba za katechumeny, kterou ète knìz tiše pøi
ektenii nebo pøi sklánìní hlav katechumenù:
Hospodine, Boe náš…
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òâî‰ w3ãëàøº1ííûz, ïîäêë0íüøûz òåá¨
ñâî‰ âû6z , è3 ñïîä0áè z5 âî âðeìz
áëàãîïîëy÷íîå áaíè ïàêèáûò³S, w3ñòàâëeí³z ãðýõHâú è3 näeæäè íåòë¸í³z: ñîåäèíè2 è5õú ñâzò¸é òâîeé, ñîá0ðíýé è3 ´ï0ñòîëüñòýé öeðêâè, è3 ñîïðè÷òè2 è5õú è3çáðaííîìó òâîåìY ñòaäó.
Âîçãëàøeí³å:

Ä à è3 òjè ñú íaìè ñëaâzòú ïðå÷åñòí0å

è3 âåëèêîë¸ïîå è4ì z òâîE, NòöA è3
Ñ h í à è3 Ñ â z òa ã w Ä yõà , í h í ý è3
ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
È# ïðîñòèðaåòú ´íò³ìè1íñú ñâzùeííèêú.
Ä³aêîíú ãëàã0ëåòú: Å#ëè1öû w3ãëàøeíí³è, è3çûäè1-

òå.
ùå ëè º4ñòü âòîðhé ä³aêîíú, âîçãëàøaåòú è3
ò0é: W#ãëàøeíí³è, è3çûäè1òå.
Òaæå ïaêè ïeðâûé: Å#ëè1öû w3ãëàøeíí³è, è3çûäè1òå.
Äà íèêòî2 t w3ãëàøeííûõú: º3ëè1öû â¸ðí³è, ïaêè è3
ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîìî1ëèìñz.

Å#ëè1öû w3ãëàøeíí³è...
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H

ospodine, Boe náš, jen na výsostech pøebýváš a k poníeným
shlííš, jen jsi ke spáse pokolení lidského seslal jednorozeného Syna svého
a Boha, Pána našeho Jeíše Krista:
Shlédni na sluebníky své, katechumeny, kteøí pøed tebou sklánìjí šíje své,
a uèiò je v pravý èas hodnými koupele
znovuzrození, prominutí høíchù a roucha neporušitelnosti, sjedno je se svatou, obecnou a apoštolskou církví svou
a pøipoèti je k vyvolenému stádci
svému.
Knìz nahlas:

A by i oni s námi velebili

nejctìnìjší a velikolepé jméno tvé,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Pøi slovech ohlasu je u nás zvykem èinit svatou hubkou nad antiminsem køí, pak ji políbit a odloit na
kraj antiminsu.
První diákon: Katechumeni, odejdìte!
Katechumeni, odejdìte…
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Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
ùå ëè æå º3äè1íú º4ñòü ò0÷³þ ä³aêîíú, è3ëè2 ƒùå
¿åðeé ñëyæèòú áåç8 ä³aêîíà, òîãäA ãëàã0ëåòú
ñè1öå:

Å#ëè1öû w3ãëàøeíí³è, è3çûäè1òå: w3ãëàøeíí³è,

è3çûäè1òå: º3ëè1öû w3ãëàøeíí³è, è3çûäè1òå: äà
íèêòî2 t w3ãëàøeííûõú, º3ëè1öû â¸ðí³è,
ïaêè è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Á

Ìîëè1òâà â¸ðíûõú ïeðâàz:

ëàãîäàðè1ì ú òS, ÃäCè Áæ7å ñè1ë ú,
ñïîä0áèâøàãî íañú ïðåäñòaòè è3
íhíý ñò70ìó òâîåìY æeðòâåííèêó è3 ïðèïañòè êî ùåäð0òàìú òâîè6ìú w3 íaøèõú
ãðýñ¸õú è3 w3 ëþäñêè1õú íåâ¸äýí³èõú.
Ïð³èìè2, Áæ7å, ìîëeí³å íaøå, ñîòâîðè1 íû
äîñòHéíû áhòè, º4æå ïðèíîñè1òè òåá¨
ìîëº1í ³z è3 ìîëüáû6 è3 æº1ð òâû
áåçêðHâíûz w3 âñ¸õú ëþ1äåõú òâîè1õú: è3
¢äîâëè2 íañú, è5õæå ïîëîæè1ëú º3ñè2 âú ñëyæáó òâîþ2 ñ³þ2, ñè1ëîþ Äyõà òâîåãw2 ñâzòa-ãw, íåwñóæäeííw...
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Druhý diákon: Katechumeni,vyjdìte ven!
První diákon: Kdo jste katechumeny, vy-

jdìte ven! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìrní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se. Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Slouí-li jen jeden diákon, èi slouí-li knìz bez diákona, pak se volá takto:

Katechumeni, odejdìte! Kdo jste ka-

techumeny, vyjdìte ven! Katechumeni,
odejdìte! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìrní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Modlitba za vìrné, první po rozprostøení
antiminsu:

D

ìkujeme tobì, Hospodine, Boe
mocností, jen jsi nás uznal hodnými stanout pøed svatým obìtním oltáøem tvým a hluboce se klanìti slitovnosti tvé nad høíchy našimi a nevìdomostí lidskou. Pøijmi, Boe, modlitbu
naši a uèiò nás za hodny pøinášeti tobì
modlitby, prosby a nekrvavé obìti za

všechen lid tvùj…
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ãw, íåwñóæäeííw è3 íåïðåòêíîâeííw, âú
÷è1ñòýìú ñâèä¸òåëüñòâý ñ0âýñòè íaøåz,
ïðèçûâaòè òS íà âñsêîå âðeìz è3 ì¸ñòî:
äà ïîñëyøàz íañú, ìè1ëîñòèâú íaìú áyäåøè âî ìí0æåñòâý òâîåS áëaãîñòè.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
Ä³aêîíú: Ïðåìyäðîñòü.
Âîçãëàøeí³å:

 êw ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëa-

âà, ÷eñòü è3 ïîêëîíeí³å, NòöY è3 Ñhíó
è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3
âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Ä³aêîíú: Ïaêè è3 ïaêè
ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
Ïaêè, è3 ìí0ãàæäû...
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všechen lid tvùj. Mocí Svatého Ducha
svého uzpùsob nás, které jsi pro
slubu tuto ustanovil, abychom bez odsouzení a pochybení a s èistým svìdectvím svìdomí svého vzývali tebe
v kadém èase a na kadém místì.
Nech nás vyslyšíš a milostiv nám budeš v hojné dobrotì své.
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon: Velemoudrost!
(A odstoupí pøed ikonu Spasitele.)
Knìz:

Nebo tobì náleí všeliká slá-

va, èest a klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Diákon (knìz):

Opìt a mnohokráte…

102

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Å#ãäA ñâzùeííèêú º3äè1íú ñëyæèòú, ñ³z6 íå
ãëàã0ëåòú:

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 âú î4íü, ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ è3çáaâèòèñz íaìú t âñsê³z ñê0ðáè,
ãí¸âà è3 íyæäû ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé.

Ï

Ìë&òâà â¸ðíûõú âòîðaz:

aêè, è3 ìí0ãàæäû òåá¨ ïðèïaäàåìú,
è3 òåá¨ ì0ëèìñz, áëàãjé è3 ÷åëîâýêîëþ1á÷å, êw äà ïðèçð¸âú íà ìîëeí³å
íaøå, œ÷è1ñòèøè íaøz...

Øád liturgie katechumenù

103

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Slouí-li knìz sám, bez diákona, pak
následující ètyøi prosby vynechává.
Diákon (knìz nikoliv): Za pokoj shùry a spásu

duší našich k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Za mír celého svìta, za

blaho svatých církví Boích a za sjednocení
všech k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Za svatý chrám tento

a za vcházející v nìj s vírou, zboností a bázní Boí k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon (knìz nikoliv): Abychom vysvobozeni
byli od všelikého souení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Modlitba za vìrné – druhá:

O

pìt a mnohokráte se pøed tebou
hluboce klaníme a prosíme tebe,
Blahý a Lidumile, abys shlédl na modlitby naše, oèistil duše naše i tìla od

všeliké poskvrny…
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íaøå, œ÷è1ñòèøè íaøz äyøû è3 òýëåñA t
âñsê³z ñêâeðíû ïë0òè è3 äyõà, è3 äañè íaìú
íåïîâè1ííîå è3 íåwñóæäeííîå ïðåäñòîsí³å
ñâzòaãw òâîåãw2 æeðòâåííèêà. Äaðóé æå,
Á0æå, è3 ìîësùûìñz ñú íaìè ïðåñï¸zí³å
æèò³S è3 â¸ðû è3 ðaçóìà äóõ0âíàãw: äaæäü
è5ìú âñåãäA ñî ñòðaõîìú è3 ëþá0â³þ ñëóæaùûìú òåá¨, íåïîâè1ííw è3 íåwñóæäeííw
ïðè÷àñòè1òèñz ñâzòhõú òâîè1õú ò†èíú, è3
íåáeñíàãw òâîåãw2 öaðñòâ³z ñïîä0áèòèñz.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
Ä³aêîíú: Ïðåìyäðîñòü.



Âõ0äèòú ä³aêîíú ñ¸âåðíûìè äâeðüìè.
Âîçãëàøeí³å:

êw äà ïîä8 äåðæaâîþ òâîeþ âñåãäA
õðàíè1ì è, òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
NòöY è3 Ñhíó è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý
è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Øád liturgie katechumenù
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všeliké poskvrny tìlesné i duchovní,
a dovolil nám bez viny a odsouzení
slouit svatému obìtnímu oltáøi tvému. Dej pak, Boe, aby i modlící se
s námi prospívali v ivotì i ve víøe a v
duchovním poznání. Dej tìm, kteøí ti
slouí vdy s bázní a láskou, aby bez
provinìní a odsouzení pøijali úèast na
svatých Tajinách tvých a stali se hodnými nebeského tvého království.
Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Diákon:

Velemoudrost!

Diákon vchází severními dveømi do oltáøe.

Abychom

pod vládou tvou
povdy chránìni, tobì slávu vzdávali, Otci i Synu i Svatému Duchu,
nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Knìz:

Vìøící: Amen.
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Ëè1êú: ¥ìè1íü.
È# tâåðçaþòñz ñò7û6z äâº1ðè.
Òaæå, õåðóâjìñòýé ï¸ñíè ïýâaåìýé, ä³aêîíú,
ïð³eìú êàäè1ëüíèöó, è3 ômì³aìú âëîæè1âú, ïðèõ0äèòú êî ñù7eííèêó, è3 ïð³eìú áë7ãîñëîâeí³å t íåãw2,
êàäè1òú ñò7yþ òðàïeçó Ÿêðåñòú, è3 nëòaðü âeñü, è3
¿êwíîñòañú, òaæå ñù7eííèêà, ëè1êè è3 ëþ1äè, ãëàã0ëåòú æå è3 í7-é pàë0ìú, è3 òðîïàðè2 ¢ìèëè1òºëüíûz,
º3ëè1êw è3çâ0ëèòú. Ñù7eííèê æå ãëàã0ëåòú òaéíw
ìë7òâó.
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Ë³òóðãjz â¸ðíûõú
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Ìîëè1òâà, þ4æå òâîðè1òú ñâzùeííèêú âú ñåá¨,
õåðóâjìñêîé ï¸ñíè ïýâaåìýé:

Í

èêò0æå äîñò0èíú t ñâzçaâøèõñz
ïëîòñêè1ìè ïîõîòüìè2 è3 ñëàñòüìè2
ïðèõîäè1ò è, è3ë è2 ïðèáëè1æ èòèñz, è3ë è2
ñëóæè1òè òåá¨, Öàðþ2 ñëaâû: º4æå áî ñëóæè1òè òåá¨, âåëè1êî è3 ñòðaøíî è3 ñàìý^ìú
íåáº1ñíûìú ñè1ëàìú. Íî náa÷å, íåèçðå÷eííàãw ðaäè è3 áåçì¸ðíàãw òâîåãw2 ÷åëîâýêîëþ1á³z, íåïðåë0æíw è3 íåèçì¸ííw áhëú
º3ñè2 ÷åëîâ¸êú, è3 ´ðõ³åðeé íaìú áhëú º3ñè2, è3
ñëóæeáíûz ñåS è3 áåçêð0âíûz æeðòâû
ñâzùåííîä¸éñòâ³å ïðeäàëú º3ñè2 íaìú, êw
Âëàähêà âñ¸õú: òh áî º3äè1íú, ÃäCè Áæ7å
íaøú, âëàäh÷åñòâóåøè íåáeñíûìè è3 çåìíhìè, è4æå íà ïðåñò0ëý õåðóâjìñòý íîñè1ìûé, è4æ å ñåðàôjìwâú ÃDü è3 Öaðü
¯èñðaèëåâú, è4æå º3äè1íú ñâsòú è3 âî ñâzòhõú ïî÷èâazé. ÒS u5áî ìîëþ2 º3äè1íàãî
áëàãaãî è3 áëàãîïîñëóøëè1âàãî: ïðè1çðè íà
ìS ãð¸øíàãî è3 íåïîòðeáíàãî ðàáA òâîåãî2,
è3 w3÷è1ñòè ìîþ2 äyøó è3 ñeðäöå t ñ0âýñòè
ëóêaâûz, è3 ¢äîâëè1 ìz...
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Øád liturgie vìrných
Otevírají se svaté dveøe. Poté je zpívána Cherubínská píseò, pøi ní diákon vezme kadidelnici a vloiv
kadidlo, obdrev od knìze poehnání, okuøuje svatý
prestol kolem i celý oltáø, ikonostas, knìze a lid, øíkaje tiše alm 50. / 51. a kající tropary podle svého
pøání. Mezitím ète knìz tichou modlitbu.
Modlitba, kterou koná knìz potichu
za zpìvu Cherubínské písnì:

N

ikdo z tìch, kdo jsou spoutáni
tìlesnými ádostmi a slastmi,
není hoden pøistupovati nebo
pøibliovati se k tobì èi slouiti tobì,
Králi slávy. Vdy tobì slouiti jest veliké a strašné i samým mocnostem nebeským. Avšak ty z nevýslovné a nezmìrné lidumilnosti své stal ses bez
promìny a beze zmìny èlovìkem, stal
ses naším veleknìzem a jakoto Vládce
všech, odevzdal jsi nám posvátnou
slubu této liturgické a nekrvavé obìti,
nebo ty sám jediný, Pane, Boe náš,
vládneš nade vším…
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ëóêaâûz, è3 ¢äîâëè1 ìz ñè1ëîþ ñâzòaãw
òâîåãw2 Äyõà, w3áëå÷eííà áëàãîäaò³þ ñâzùeíñòâà, ïðåäñòaòè ñâzò¸é òâîeé ñeé
òðàïeçý è3 ñâzùåííîä¸éñòâîâàòè ñâzò0å
è3 ïðå÷è1ñòîå òâîE ò¸ëî è3 ÷åñòíyþ êð0âü:
êú òåá¸ áî ïðèõîæäY, ïðèêë0íü ìîþ2 âhþ,
è3 ìîëþ1 òè ñz, äà íå tòâðàòè1øè ëèöA
òâîåãw2 t ìåíº2, íèæE tðè1íåøè ìåíE t
Ÿòðwêú òâîè1õú: íî ñïîä0áè ïðèíåñº1ííûìú òåá¨ áhòè, ìí0þ ãð¸øíûìú è3
íåäîñò0éíûìú ðàá0ìú òâîè1ìú, äàðHìú
ñè6ìú: òû áî º3ñè2 ïðèíîñsé è3 ïðèíîñè1ìûé,
è3 ïð³eìëzé è3 ðàçäàâaåìûé, ÕròE Áæ7å
íaøú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, ñî áåçíà÷aëüíûìú òâîè1ìú Nòöeìú, è3 ïðåñâzòhìú è3 áëàãè1ìú è3 æèâîòâîðsùèìú
òâîè1ìú Äyõîìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú. ¥ìè1íü.
È#ñ ï0ëíüøûìñz æå ìîëè1ò âý è3 êàæäeí³þ,
ñù7eííèêú è3 ä³aêîíú, ñòaâøå ïðåä8 ñò70þ òðàïeçîþ,
ãëàã0ëþòú õåðóâjìñêóþ ï¸ñíü, òðè1æ äû: ïî
ê0åìæäî æå ñêîí÷aí³è, ïîêëàísþòñz ïî º3äè1íîùè.
È%æå õåðóâjìû...

Øád liturgie vìrných
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vládneš nade vším nebeským i pozemským; jen jsi nesen na trùnì cherubíny, jsi Pán serafínù a Král Israelský,
jako jediný Svatý ve svatých spoèíváš.
Tebe, jediného dobrého a ochotnì naslouchajícího, tedy prosím: Shlédni na
mne, høíšného a neuiteèného sluebníka svého, a oèis duši mou i srdce mé
od svìdomí zlého a uèiò mne zpùsobilým mocí Svatého Ducha svého, abych
odìn jsa v blahoda knìství, stál pøed
tímto svatým stolem tvým a vykonal
posvátný øád Tajiny tvého svatého
a pøeèistého Tìla i drahocenné Krve,
nebo k tobì pøicházím se sklonìnou
šíjí svou a modlím se k tobì: Neodvracej tváøe své ode mne, ani vyluèuj mne
ze sluebníkù svých, ale uèiò mne hodným, aby pøineseny tobì byly mnou,
høíšným a nehodným sluebníkem
tvým, dary tyto, nebo ty sám jsi ten,
který obìtuje a obìtován jest, pøijímá
a udìluje dary…
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Ñù7eííèêú:

È%æå õåðóâjìû òaéíw œáðàçyþùå,

è3 æèâîòâîðsùåé Òðî1èöý òðèñâzòyþ ï¸ñíü
ïðèïýâaþùå, âñsêîå íhíý æèòeéñêîå
tëîæè1ìú ïîïå÷eí³å.
Ä³aêîíú: êw äà öàðS âñ¸õú ïîä8è1ìåìú,
´ãã7ëüñêèìè íåâè1äèìw äîðmíîñè1ìà ÷è1íìè.
¥ëëèëy³à, ´ëëèëy³à, ´ëëèëy³à.
Òaæå tõî1ä zòú âú ïðåäëîæeí³å, ïðåäõîäsùó
ä³aêîíó, è3 êàäè1òú ¿åðeé ñâzò†z, âú ñåá¨ ìîësñz:
Áî1æå, œ÷è1ñòè ìS...

Øád liturgie vìrných
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a udìluje dary, Kriste, Boe náš, a tobì
slávu vzdáváme, s bezpoèáteèným
Otcem tvým a pøesvatým i blahým
a oivujícím Duchem tvým, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Vìøící

lid

zpívá

Cherubínskou

píseò:

Cherubíny tajemnì pøedstavujíce…
Po okuøování a modlitbì knìz i diákon, stojíce pak
pøed svatým prestolem, øíkají tøikrát „Cherubínskou píseò“ a pokadé se jednou pokloní:

Cherubíny
tajemnì pøedstavujíce a oivující Trojici
trojsvatou píseò pìjíce, všechny nyní svìtské odlome péèe!

Knìz (se vztaenýma rukama):

Diákon: Abychom pøijali Krále všech, andìlskými øády neviditelnì se slávou provázeného. Alleluja, alleluja, alleluja.
Poté se znovu spoleènì klanìjí, pøièem knìz políbí
svatý antimins a svatý prestol, diákon svatý prestol,
uklánìjí se lidu a odcházejí oba k ertveníku, kde
knìz okuøuje pøedloené dary, øíkaje tiše:

Boe, oèisti mne høíšného. (Tøikrát)
Vztáhnìte ruce své ke svatyni…
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Áî1æå, œ÷è1ñòè ìS ãð¸øíàãî.

(Òðèæäû)

Ä³aêîíú ãëàãî1ëåòú êî ñù7eííèêó:

Âîçìè2, âëàähêî.
È# ñù7eííèêú, âçeìú âîçäyõú, âîçëàãaåòú íà
ë¸âîå ðaìî º3ãw2, ãëàãî1ëz:

Áîçìè1òå ðyêè âaøz âî ñâzò†z, è3 áëàãîñëî-

âè1òå ÃäCà.

Òaæå ñâzòhé äjñêîñú ïð³eìú, ïîñòàâësåòú íà ãëàâY
ä³aêîíà, ñî âñsêèìú âíèìaí³åìú è3 áëàãîãîâ¸í³åìú, è3ì¸åòú æå âêyïý ä³aêîíú è3 êàäè1ëüíèöó
íà º3äè1íýìú t ïeðñòwâú äåñíhz ðóêè2. Ñaìú æå
ñâzòhé ïîòè1ðú âú ðyöý ïð³eìëåòú, è3 è3ñõî1äzòú
Ÿáà ñ¸âåðíîþ ñòðàíî1þ, ïðåäõîäsùûìú è4ìú ëàìïaäàìú (è3 w3áõî1äzòú õðaìú, ìîësùåñz).
Ä³aêîíú ãëàãî1ëåòú:

Ãîñïîäè1íà è3 nòöà2 íaøåãî Áëàæåííýéøàãî
ìèòðîïîëjòà (è3ìz ðåêú), [ãîñïîäè1íà íaøåãî
(Âûñîêî-) Ïðåîñâzùeííåéøàãî (´ðõ³-) º3ïjñêîïà (è3ìz ðåêú) (º3ãHæå º4ñòü œáëàñòü)] è3 âñsêîå
º3ïcêîïñòâî ïðàâîñëaâíûõú, è3 âeñú ñâzùeííè÷åñê³é è3 ìîíaøåñê³é ÷è1íú, è3 ïðè1÷åòú
öåðêîâíûé, äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú âî öaðñ-òâ³è ñâîeìú, âñåãäA...
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Diákon nato øíká knìzi: Vezmi, vladyko!
Knìz, sòav z darù velkou pokrývku (aer), poloí
ji diákonu na levé rameno, øka:

Vztáhnìte ruce své ke svatyni a dobroøeète
Hospodinu.
Nato vzav svatý diskos, poloí jej s veškerou pozorností a zboností na hlavu diákona (nebo mu jej podá
do rukou, aby drel diskos ve výši èela); diákon má
zároveò zavìšenu na jednom z prstù pravé ruky i kadidelnici. Knìz sám pak vezme svatý kalich, naèe
oba vycházejí severními dveømi, kráèejí za svìtlonošem (procházejíce chrámem s modlitbou). Nakonec
stanou pøed svatými dveømi a obrátí se èelem k lidu.
Cestou a poté stojíce na soleji, øíkají:

N

Diákon:
a vladyku našeho metropolitu (jméno) [na vladyku našeho (archi-)
episkopa (jméno)], na veškeré pravoslavné

archijerejstvo, všechno dùstojné knìstvo,
diákonstvo v Kristu, mnišstvo i sluebnictvo církevní nech rozpomene se Hospodin
Bùh v království svém, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
(Diákon hned poté odchází do oltáøe.)
Vìøící: Amen.
Na zakladatele…
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òâ³è ñâîeìú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Òaæå ñâzùeííèêú:

Áðaò³þ

ñò7aãw õðaìà ñåãw2, âañú è3 âñ¸õú
ïðàâîñëaâíûõú õð³ñò³aíú äà ïîìzíeòú ÃäCü
Áã&ú âî öaðñòâ³è ñâîeìú, âñåãäA, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Âøeäú æå ä³aêîíú âíyòðü ñâzòhõú äâåðeé,
ñòîè1òú œäåñíyþ: è3 õîòsùó ñâzùeííèêó âíè1òè, ãëàãî1ëåòú êú íåìY ä³aêîíú:

Äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú ñâzùeíñòâî òâîE âî
öaðñòâèè ñâîeìú.
È# ñù7eííèêú êú íåìy:

Äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú ñâzùåííîä³aêîíñòâî
òâîE âî öaðñòâ³è ñâîeìú, âöåãäA, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
È# ñù7eííèêú áw ïîñòàâësåòú ñâzòhé ïîòè1ðú íà
ñâzòyþ òðàïeçó. Ñâzòhé æå äjñêîñú âçeìú ñî
ãëàâû2 ä³aêîíà, ïîñòàâësåòú è3 òî1é íà ñâzòyþ
òðàïeçó, ãëàãî1ëz:
Áëàãîoáðaçíûé ¯w1ñèôú...
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Knìz: Na zakladatele, dobrodince a obec
svatého chrámu tohoto (na naše nemocné
i na zesnulé bratry naše), na vás i na
všechny pravoslavné køesany nech rozpomene se Hospodin Bùh v království svém,
vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
(ehná kalichem a odchází do oltáøe.)
Vìøící: Amen.
Vìøící lid zpívá druhou èást Cherubínské písnì:

Abychom pøijali Krále všech, andìlskými øády
neviditelnì se slávou provázeného. Alleluja…
Diákon, pøišed do oltáøe, stojí po pravé stranì
prestolu a drí diskos ve výši hlavy; kdy
pøichází knìz, praví k nìmu diákon:

Nech rozpomene se Hospodin Bùh na
knìství tvé v království svém.
Knìz odvìtí diákonu: Nech rozpomene se

Hospodin Bùh na diákonství tvé v království svém, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky
vìkùv. Amen.
Pak postaví svatý kalich na svatý prestol, poehná
svìtlonoši (zavøe svaté dveøe a zatáhne oponu). Bere
svatý diskos s hlavy diákona, postaví jej na svatý
prestol, øka:
Šlechetný Josef…
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ëàãîoáðaçíûé ¯Hñèôú, ñú äðeâà ñíeìú
ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE, ïëàùàíè1öåþ
÷è1ñòîþ œáâè1âú, è3 âîísìè âî ãðî1áý íî1âý
ïîêðhâú ïîëîæè2.

Âî ãðî1áý ïëî1òñêè, âî ƒäý æå ñú äóøeþ êw
Áã&ú, âú ðàè1 æå ñú ðàçáî1éíèêîìú, è3 íà ïðåñòî1ëý áhëú º3ñè2, Õð³ñòE, ñî Nòöeìú è3 Äyõîìú, âñ‰ è3ñïîëíszé íåwïè1ñàííûé.
êw æèâîíî1ñåöú, êw ðàS êðàñí¸éø³é,
âîè1ñòèííó è3 ÷åðòî1ãà âñsêàãw öaðñêàãw
ïîêàçañz ñâýòë¸éø³é, Õð³ñòå, ãðî1áú òâî1é,
è3ñòî1÷íèêú íaøåãw âîñêðåñeí³z.

Òaæå ïîêðî1âöû áw âçeìú t ñù7eííàãw äjñêîñà, è3
ñò7aãw ïîòè1ðà, ïîëàãaåòú íà º3äè1íýé ñòðàí¨ ñò7hz
òðàïeçû. Âîçäyõú æå t ä³aêîíz ðaìà âçeìú, è3
ïîêàäè1âú ïîêðûâaåòú è4ìú ñò7à6z, ãëàãî1ëz:

Áëàãîoáðaçíûé ¯Hñèôú, ñú äðeâà ñíeìú
ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE, ïëàùàíè1öåþ ÷è1ñòîþ
œáâè1âú, è3 âîísìè âî ãðî1áý íî1âý ïîêðhâú
ïîëîæè2.
È# ïð³eìú êàäè1ëüíèöó t ä³aêîíîâû ðóêè2, êàäè1òú
ñò7à6z òðè1æäû, ãëàãî1ëz:
¡áëàæè2, ÃDè...
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Š

lechetný Josef, s døeva sòav
pøeèisté tìlo tvé, plátnem èistým je ovinul a pokr yv je vìcmi
vonnými, ve hrob nový je poloil.

Ve hrobì tìlem, v pekle s duší co Bùh, v ráji pak s lotrem a na trùnì s Otcem i Duchem, vše nevystiitelnì naplòuje, byl jsi,
Kriste.

Jako ivotonosec, krásnìjší ne ráj, vpravdì skvìlejší ne kadá královská komnata,
ukázal se, Kriste, hrob tvùj, pramen našeho vzkøíšení.
Potom vezme pokrývku se svatého diskosu, poloí ji
na levou stranu svatého prestolu, pak sejme pokrývku se svatého kalicha a poloí ji na pravou stranu
svatého prestolu. Nato vezme velkou pokrývku (aer)
s ramene diákona, okouøí ji a pokrývá jí svatý diskos
i kalich, øka:

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo
tvé, plátnem èistým je ovinul a pokryv je
vìcmi vonnými, ve hrob nový je poloil.
I vzav kadidelnici z ruky diákona, okuøuje svaté
dary tøikrát, øka:
Proka dobrodiní Sionu…
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¡áëàæè2, ÃDè, áëàãîâîëeí³åìú òâîè1ìú

Ñ³Híà, è3 äà ñîçè1æäóòñz ñò¸íû ¿åðóñàëè6ìñê³z: òîãäà2 áëàãîâîëè1øè æeðòâó ïðaâäû,
âîçíîøeí³å è3 âñåñîæåãaºìàz, òîãäà2
âîçëîæaòú íà nëòaðü òâî1é òåëüöû2.
È# täaâú êàäè1ëüíèäó (è3 w3ïóñòèâú ôåëHíü),
ïðèêëîíè1âú ãëàâY, ãëàãî1ëåòú ä³aêîíó:

Ïîìzíè1 ìz, áðaòå è3 ñîñëóæè1òåëþ.
È# ä³aêîíú êú íåìY:

Äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú ñâzùeíñòâî òâîE âî
öaðñòâ³è ñâîeìú.
Òaæå è3 ä³aêîíú, ïîêëîíè1âú è3 ñaìú ãëàâY, äåðæS
âêyïý è3 nðaðü òðåìè2 ïº2ðñòû äåñíè1öû, ãëàãî1ëåòú êî ñù7eííèêó:

Ïîìîëè1ñz w3 ìí¨, âëàähêî ñâzòhé.
È# ñâzùeííèêú: Äyõú ñâzòhé íaéäåòú íà òS,

è3 ñè1ëà âhøízãw w3ñýíè1òú òS.
È# ä³aêîíú: Òî1éæå Äyõú ñîä¸éñòâóåòú íaìú

âñ‰ äíè6 æèâîòA íaøåãw.
È# ïaêè òî1éæäå: Ïîìzíè2 ìz, âëàähêî ñâz-

òhé.
È#ñïî1ëíèìú ìîëè1òâó íaøó...
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Proka dobrodiní Sionu, Hospodine, v zalíbení svém; nech zbudovány jsou zdi jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì spravedlnosti, ertvu a celopaly; tehdá beránky na oltáø tvùj klásti budou.
A odloiv kadidelnici (a spustiv felon), nakloní
hlavu k diákonovi, øka:

Rozpomeò se na mne, bratøe spoluslouící!
Diákon: Rozpomeò se Hospodin Bùh na
knìství tvé v království svém.
A skloniv i on hlavu, dre orar tøemi prsty, dí
knìzi:

Pomodli se za mne, vladyko svatý!
Knìz: Duch Svatý sestoupí na tebe a moc

Nejvyššího zastíní tì.
Diákon: Tentý Duch nech spolupùsobí

s námi po všechny dny ivota našeho.
A ihned: Rozpomeò se na mne, vladyko sva-

tý!
Knìz: Rozpomeò se na tì Hospodin Bùh

v království svém, vdycky, nyní i pøíštì, a
na vìky vìkùv.
Doplòme modlitbu naši…
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È# ñâzùeííèêú: Äà ïîìzíeòú òS ÃäCü Áã&ú âî
öaðñòâ³è ñâîeìú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3
âî â¸êè âýêHâú.
È# ä³aêîíú, ðeêú: ¥ìèíü, è3 öýëîâaâú äåñíè1öó
ñù7eííèêà, è3ñõî1äèòú ñ¸âåðíûìè äâeðüìè, è3
ñòaâú íà náh÷íýìú ì¸ñòý, ãëàãî1ëåòú:

È#ñ ïî1ë íèìú

ìîëè1ò âó íaøó ÃäCâ è.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ïðåäëîæeííûõú ÷åñòíhõú äàð¸õú, ÃäCó
ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ñ™¸ìú õðaìý ñeìú, è3 ñú â¸ðîþ,

álãîãîâ¸í³åìú è3 ñòðaõîìú á9³èìú âõîäsùèõú â0íü, ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ è3çáaâèòèñz íaìú t âñsê³z ñê0ðáè,

ãí¸âà è3 íyæäû, ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñïàñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú Á9å
òâîeþ álãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
ÄíE âñåãw2 ñîâåðøeííà...
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Diákon: Amen. Políbiv pravici knìze,
vychází z oltáøe severními dveømi a postaviv se
pøed svaté dveøe, dí:

Doplòme

modlitbu naši k Hospodi-

nu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøedloené dùstojné dary k Hospodinu
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za svatý chrám tento a za vcházející v nìj
s vírou, zboností a bázní Boí k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého
souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Abychom celý den…
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ÄíE âñåãw2 ñîâåðøeííà, ñâsòà, ìè1ðíà è3
áåçãð¸øíà, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

ãGëà ìè1ðíà, â¸ðíà íàñòaâíèêà, õðàíè1òåëz

äyøú è3 òýëeñú íaøèõú, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ïðîùeí³z è3 œñòàâëeí³z ãðýõHâú è3 ïðåãðý-

øeí³é íaøèõú, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ä0áðûõú è3 ïîëeçíûõú äóøaìú íaøûìú, è3
ìè1ðà ìjðîâè, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ïð0÷åå âðeìz æèâîòA íaøåãw âú ìè1ðý è3
ïîêàsí³è ñêîí÷aòè, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Õrò³aíñê³z êîí÷è1íû æèâîòA íaøåãw,

áåçáîë¸çíåííû, íåïîñòhäíû, ìè1ðíû è3
ä0áðàãw tâ¸òà íà ñòðaøíýìú ñóäè1ùè Õrò0âý ïð0ñèìú.
Ïðåñ™yþ, ïðå÷còóþ...
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Abychom celý den dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchu strávili, Hospodina
prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce
duší a tìl našich, Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za odpuštìní a prominutí høíchù a pokleskù našich Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za to, co je dobré a uiteèné duším našim,
a za mír svìta Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Abychom ostatní èas ivota svého v pokoji
a pokání skonèili, Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za køesanské skonání ivota našeho, bez
bolesti, bez zahanbení, v pokoji a za dobré
zodpovídání se na hrozném soudu Kristovì
prosme.
Nejsvìtìjší, nejèistší…
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Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ïðåñ™yþ, ïðå÷còóþ, ïðåálãîñëîâeííóþ, ñëaâíóþ âL÷öó íaøó Áödó, è3 ïðèñíîäâ7ó ÌRjþ ñî
âñ¸ìè ñ™hìè ïîìzíyâøå, ñaìè ñåáE, è3
äðóãú äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY ÁGó
ïðåäàäè1ìú.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Ã

Ìlòâà ïðèíîøeí³z,
ïî ïîñòàâëeí³è á9eñòâåííûõú äàðHâú
íà ñ™¸é òðàïeçý.

Dè Á9å âñåäåðæè1òåëþ, º3äè1íå ñâz1òå,
ïð³eìëzé æeðòâó õâàëeí³z t ïðèçûâaþùèõú òS âñ¸ìú ñeðäöåìú. Ïð³èìè2 è3 íañú
ãð¸øíûõú ìîëº1í³z è3 ïðèíåñè2 êî ñ™0ìó
òâîåìY æeðòâåííèêó, è3 ¢äîâëè2 íañú ïðèíîñè1òè òåá¨ äaðû æå è3 æº1ðòâû äõ7Hâíûz
œ íaøèõú ãðýñ¸õú è3 œ ëþäñêè1õ ú
íåâ¸äýí³èõú, è3 ñïîä0áè íañú œáðýñòè2
áëàãîäaòü ïðåä8 òîá0þ, º4æå áhòè òåá¨
áëàãîïð³sòíýé æeðòâý íaøåé, è3 âñåëè1òèñz Äõ7ó áëàãîäaòè òâîåS álã0ìó âú íañú, è3
íà ïðåäëåæaùèõú äàð¸õú...
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Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší
a slavné Vládkynì naší, Bohorodice
a vdycky Panny Marie, se všemi svatými
pamìtlivi jsouce, sami sebe i druh druha
i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème.
(Diákon, pokloniv se a pøeehnav, odstupuje pøed
ikonu Spasitele.)
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Modlitba pøinášení dùstojných darù Bohu, po jejich uloení na svatý prestol:

H

ospodine, Boe, Vševládce, jediný svatý, jen pøijímáš obì
chvály od vzývajících tebe celým srdcem, pøijmi i modlitbu nás
høíšných, pøinesi ji na svatý oltáø svùj
a uèiò nás zpùsobilými, abychom pøinášeli tobì dary a obìti duchovní za
høíchy své a nevìdomost lidskou. Uèiò
nás hodnými, abychom nalezli blahoda pøed tebou, aby byla tobì pøíjemnou obì naše, a dobrý Duch blahodati

tvé aby usídlil se…
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íà ïðåäëåæaùèõú äàð¸õú ñè1õú, è3 íà âñ¸õú
ëþ1äåõú òâîè1õú.

Ù åäð0òàìè

Âîçãëàøeí³å:

º3ä èíîð0äíàãw Ñhíà
òâîåãw2, ñú íè1ìæå álãîñëîâeíú º3ñè2, ñî
ïðåñ™hìú è3 álãè1ìú è3 æèâîòâîðsùèìú
òâîè1ìú Äõ7îìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
¯åðeé:

Ì è1ð ú

âñ B ì ú .

Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Â î ç ë þ1 á è ì ú

ä ð ó ã ú ä ð y ãà , ä à
º3ä è í î ì h ñ ë ³ å ì ú è3ñ ï î â ¸ ì û .
Ä³aêîíú:

Ëè1êú: Nö7A, è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãî Äõ7à, Òðböó º3äèíîñyùíóþ, è3 íåðàçä¸ëüíóþ.
È# ñù7eííèêú ïîêëàísåòñz òðè1æäû, ãlz òaéíw:

Âîçëþáëþ2 òS, ÃäCè, êð¸ïîñòå ìîS, ÃäCü
¢òâåðæäeí³å ìîE, è3 ïðèá¸æèùå ìîE.
[Òðè1æäû.]
Äâº1ðè, äâº1ðè, ïðåìyäðîñò³þ...

Øád liturgie vìrných

129

tvé aby usídlil se v nás, sestoupiv na
tyto pøedloené dary a na veškeren lid
tvùj.
Knìz: S litovností jednorozeného
Syna tvého, s ním veleben jsi
s pøesvatým, blahým a oivujícím
Duchem tvým, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz:

Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Milujme druh druha, abychom
jednomyslnì vyznávali.
Diákon:

Vìøící: Otce i Syna i Svatého Ducha, Trojici jednobytnou a nerozdílnou.
Knìz se klaní tøikrát a øíká tiše:

M

ilovati budu tebe, Hospodine, sílo
má; Hospodin jest hradba má a útoèištì mé. (Tøikrát)
Dvéøe, dvéøe! Pozor mìjme…
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È# öýëyåòú ñ™†z ñè1ö å,
êîæå ñyòü ïîêðîâeíû,
ïeðâýå âåðõY ñ™aãw äjñêîñà:
òaæå âåðõY ñ™aãw ïîòèðS,
è3 êðaé ñ™hz òðàïeçû ïðåä8
ñîá0þ. ùå ëè áyäóòú ñâzùeííèêwâú äâA, è3ë è2
ìí0æàå, òî è3 níè2 öýëyþòú ñ™†z âñè2, è3 äðóãú äðyãà
âú ðaìåíà. Íàñòîsòåëü æå
ãëàã0ëåòú: Õrò0ñú ïîñðåä¨
íañú. È# tâýùaåòú öýëîâaâûé: È# º4ñòü, è3 áyäåòú. Òaêîæäå è3 ä³aêîíè, ƒùå áyäóòú äâA è3ëè2 òðè2, öýëyþòú êjéæäî nðaðü ñâ0é
è3ä¸æå êròA Ÿáðàçú, è3 äðóãú äðyãà âú ðaìåíà,
ò0æäå ãëàã0ëþùå, º4æå è3 ñâzùeííèöû. Ïîä0áíý æå
è3 ä³aêîíú ñïîêëàísåòñz, íà íeìæå ñòîè1òú ì¸ñòý,
è3 öýëyåòú nðaðü ñâ0é, è3ä¸æå º4ñòü êròA Ÿáðàçú, è3
òaêw âîçãëàøaåòú:

Äâº1ðè, äâº1ðè, ïðåìyäðîñò³þ â0íìåìú.
Ñù7eííèêú æå âîçäâèçaåòú âîçäyõú, è3 äåðæè1òú
íàä8 ñ™hìè äàðìè2. ùå æå è3íjè áyäóòú ñù7eííèöû
ñëóæaù³è, òaêîæäå âîçäâèçaþòú ñ™hé âîçäyõú,
è3 äåðæaòú íàä8 ñ™hìè äàðìè2, ïîòðzñaþùå, è3
ãëàã0ëþùå êú ñåá¨, êîæå è3 ëþ1ä³å, è3ñïîâ¸äàí³å
â¸ðû:
Â¸ðóþ âî º3äè1íàãî...
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A políbí pokryté posvìcované dary: nejprve aer nad
svatým diskosem, pak nad kalichem a nakonec
okraj svatého prestolu. Jsou-li knìí dva neb více,
tedy i oni všichni takto líbají dùstojné dary, jeden po
druhém, a poté i jeden druhého na ramenou. Svìcením starší vdy øekne: „Kristus uprostøed nás,“
a mladší odvìtí: „Jest a bude.“
Stejnì tak diákoni, jsou-li dva neb tøi, políbí jeden
kadý svùj orar tam, kde je znamení køíe, a pak jeden druhého na ramenou, øíkajíce toté, co knìí.
Podobnì i diákon, který stojí pøed svatými dveømi,
políbí svùj orar tam, kde je znamení køíe,
a provolává:
Diákon:

Dvéøe, dvéøe! Pozor mìjme k vele-

moudrosti!

Knìz sejme z posvìcovaných darù aer, pozdvihne jej
a drí nad dùstojnými dary. Slouí-li více knìí, spolupozdvihují aer a drí spoleènì nad pøinášenými
dary, chvìjíce (potøásajíce) jím a øíkajíce potichu
Vyznání víry.

Vìøím v jednoho…
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Â¸ðóþ âî º3äè1íàãî ÁGà Nö7A âñåäåðæè1òåëz,
òâîðöA íá7ó è3 çåìëè2, âè6äèìûìú æå âñBìú è3
íåâè6äèìûìú. È# âî º3äè1íàãî ÃDà ¯}ñà ÕròA, Ñí7à
Á9³z, º3äèíîð0äíàãî, è4æå t Nö7A ðîæäeííàãî
ïðeæäå âñ¸õú âBêú: ñâ¸òà t ñâ¸òà, ÁGà
è4ñòèííà t ÁGà è4ñòèííà, ðîæäeííà, íå ñîòâîðeííà, º3äèíîñyùíà Nö7Y, è4ìæå âñ‰ áhøà.
Íañú ðaäè ÷åëîâBêú, è3 íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z,
ñøeäøàãî ñú íá7ñú, è3 âîïëîòè1âøàãîñz t Äõ7à
Ñ™à è3 ÌRjè Äâ7û, è3 âî÷åëîâ¸÷øàñz. Ðàñïsòàãî
æå çà íû2 ïðè ïîíòjéñòýìú Ï³ëaòý, è3 ñòðàäaâøà, è3 ïîãðåáeííà. È# âîñêrøàãî âú òðeò³é
äeíü ïî ïèñaí³ºìú. È# âîçøeäøàãî íà íá7ñA, è3
ñýäsùà œäåñíyþ Nö7A. È# ïaêè ãðzäyùàãî ñî
ñëaâîþ, ñóäè1òè æèâû6ìú è3 ìº1ðòâûìú, º3ãHæå
öròâ³þ íå áyäåòú êîíöA. È# âú Äõ7à Ñ™aãî, ÃDà,
æèâîòâîðsùàãî, è4æå t Nö7A è3ñõîäsùàãî,
è4æå ñî Nö7eìú è3 Ñí7îìú ñïîêëàísåìà è3 ññëaâèìà, ãëàã0ëàâøàãî ïðbð0êè. Âî º3äè1íó ñ™yþ
ñîá0ðíóþ è3 ´ïcëüñêóþ öRêîâü. È#ñïîâ¸äóþ
º3äè1íî êRùeí³å, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú. ×aþ
âîñêrí³z ìeðòâûõú: È# æè1çíè áyäóùàãw â¸êà.
¥ìè1íü.
Ñòaíåìú ä0áðý...
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almista: Vìøím v jednoho Boha, Otce,
Vševládce, Stvoøitele nebe a zemì, všeho
viditelného i neviditelného. I v jednoho
Pána, Jeíše Krista, Syna Boího, jednorozeného a z Otce zrozeného pøede všemi
vìky. Svìtlo ze Svìtla, Boha pravého
z Boha pravého, rozeného, nestvoøeného,
jednobytného s Otcem, skrze nìho vše
uèinìno bylo. Jen pro nás lidi a pro naše
spasení sestoupil s nebe, vtìlil se z Ducha
Svatého a Marie Panny a èlovìkem se stal.
Jen za nás ukøiován byl pod Pontským
Pilátem, trpìl a pohøben byl. A tøetího dne
vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na
nebesa a sedí po pravici Otce. A znovu pøijde se slávou soudit ivé i mrtvé; jeho království nebude mít konce. I v Ducha Svatého, Pána, oivujícího, jen z Otce vychází
a s Otcem i Synem spoluctìn a spoluoslavován jest a mluvil skrze proroky. I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou církev.
Vyznávám jeden køest na odpuštìní
høíchù. O èekávám vzkøíšení mrtvých
a ivot vìku budoucího. Amen.
Stùjme pevnì…
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Ñ òaíå ìú

ä0áðý, ñ òaíåìú ñ î
ñ òðaõîìú , â0íìåìú , ñ ™0å âîç íîø e í³ å âú ìè1ð ý ï ðèíîñ è1ò è.
Ä³aêîíú:

Ëè1êú: Ìè1ëîñòü ìè1ðà, æeðòâó õâàëeí³z.
È# ñù7eííèêú áw âçeìú âîçäyõú t ñ™hõú, è3
öýëîâaâú è5, ïîëàãaåòú íà º3äè1íî ì¸ñòî,
ãëàã0ëz: Álãîäaòü ãDà: Ä³aêîíú æå ïîêëîíè1âñz,
âõ0äèòú âî ñ™hé nëòaðü. È# ïð³è1ìú ð³ïjäó,
â¸åòú ñ™†z álãîãîâ¸éíw.
Âîçãëàøeí³å:

Á

lãîäaòü ÃDà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, è3
ëþáû2 ÁGà è3 Nö7A , è3 ïðè÷añò³å Ñ™aãw
Äõ7à , áyäè ñî âñ¸ìè âaìè.
Ëè1êú: È# ñî äõ7îìú òâîè1ìú.
Ñù7eííèêú:

Ã îð¨

è3ì ¸èìú ñ åðäöA.

Ëè1êú: È$ìàìû êî ÃäCó.
Ñù7eííèêú:

Á l ãîäàðè1ì ú

ÃäCà .

Ëè1êú: Äîñò0éíî è3 ïðaâåäíî º4ñòü, ïîêëàísòèñz
Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, Òðböý º3äèíîñyùíýé è3
íåðàçä¸ëüíýé.
Äîñò0éíî è3 ïðàâeäíî òS...
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S tùjme

pevnì, stùjme
s bázní, pozor mìjme a v pokoji
pøinesme svatou obì!
Diákon:

Vìøící: Milost pokoje, obì chvály.
Knìz políbí aer a pokládá jej sloený na jeho
místo na prestole. Diákon pøi zvolání knìze:
„Blahoda Pána našeho…“ se pokloní a vchází
do svatého oltáøe. Vezme ripidu a ovívá jí
zbonì posvìcované dary (není-li ripidy, èiní
tak jedním z pokrovcù).
Knìz, ehnaje lid:

Blahoda Pána naše-

ho Jeíše Krista a láska Boha Otce
a úèastenství Svatého Ducha
budi se všemi vámi.
Vìøící: I s duchem tvým.
Knìz se vztaenýma rukama:

srdce!

Vzhùru

Vìøící: Máme k Pánu.
Knìz se vztaenýma rukama:

díky Hospodinu!

Vzdávejme

Vìøící: Dùstojno a spravedlivo jest klanìti se
Dùstojno a spravedlivo…
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Ñù7eííèêú æå ì0ëèòñz:

Ä

îñò0éíî è3 ïðàâeäíî òS ï¸òè, òS
álãîñëîâè1òè, òS õâàëè1òè, òS álãîäàðè1òè, òåá¨ ïîêëàísòèñz íà âñsêîìú
ì¸ñòý âL÷åñòâ³z òâîåãw2: òh áî º3ñè2 ÁGú
íåèçðå÷eíåíú, íåäîâ¸äîìü, íåâè1äèìü,
íåïîñòèæè1ìü, ïðè1ñíw ñhé, òaêîæäå ñhé,
òû2 è3 º3äèíîð0äíûé òâ0é Ñí7ú, è3 Äõ7ú òâ0é
Ñ™hé. Òû2 t íåáûò³S âú áûò³E íañú
ïðèâeëú º3ñè2, è3 tïaäøûz âîçñòaâèëú º3ñè2
ïaêè, è3 íå tñòóïè1ëú º3ñè2 âñ‰ òâîðS,
ä0íäåæå íañú íà íá7î âîçâeëú º3ñè2, è3 öròâî
òâîE äàðîâaëú º3ñè2 áyäóùåå. Œ ñè1õú âñ¸õú
áëàãîäàðè1ìú òS, è3 º3äèíîð0äíàãî òâîåãî2
Ñí7à, è3 Äõ7à òâîåãî2 Ñ™aãî, œ âñ¸õú, è4õæå
â¸ìû, è3 è5õæå íå â¸ìû, kâëeííûõú è3
íåsâëåííûõú álãîäýsí³èõú áhâøèõú íà
íañú. Álãîäàðè1ìú òS è3 œ ñëyæáý ñeé, þ4æå
t ðyêú íaøèõú ïð³sòè è3çâ0ëèëú º3ñè2, ƒùå
è3 ïðåäñòîsòú òåá¨ òhñzùû ´ðõaãGëwâú,
è3 òìû6 ƒãGëwâú, õåðóâjìè, è3 ñåðàôjìè
øåñòîêðèëaò³è, ìíîãîo÷è1ò³è...
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Otci i Synu i Svatému Duchu, Trojici
jednobytné a nerozdílné.
Knìz pronáší modlitbu svaté anafory:

D

ùstojno a spravedlivo jest tebe
opìvovati, tobì dobroøeèiti,
tebe chváliti, tobì dìkovati,
tobì se klanìti na kadém místì panování tvého; nebo ty jsi Bùh nevýslovný, nevyzpytatelný, neviditelný, nevystiitelný, vìènì jsoucí, vìènì tý, ty
a jednorozený Syn tvùj a Duch tvùj
Svatý; ty z nejsoucna v jsoucnost pøivedl jsi nás a padnuvší pozvedl jsi nás
opìt a neopustiv nás, èinil jsi vše, a jsi
nás do nebe povznesl a království své
budoucí nám daroval. Za to vše dìkujeme tobì i jednorozenému Synu tvému
i Duchu tvému Svatému, za všechno,
známé i neznámé, zjevené i nezjevené
dobrodiní prokázané nám. Dìkujeme
tobì i za slubu tuto, ji jsi z rukou našich ráèil pøijmouti, aèkoliv tì obsluhu-jí tisíce archandìlù…
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øåñòîêðèëaò³è, ìíîãîo÷è1ò³è âîçâûøaù³èñz ïåðíaò³è.

Ï îá¸äíóþ

Âîçãëàøeí³å:

ï ¸ ñ í ü ï î þ1 ù å , â î ï ³ þ1ù å , â ç û â a þ ù å è3 ãë à ã 0ë þ ù å .
Ëè1êú: Ñ™ú, ñ™ú, ñ™ú ÃDü ñàâàHfú, è3ñï0ëíü íá7î è3
çåìëS ñëaâû òâîåS, œñaííà âú âhøíèõú,
álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃDíå, œñaííà âú
âhøíèõú.
È# çä¨ ïaêè ä³aêîíú, ïð³è1ìú ñ™yþ ¾âýçäè1öó t
ñ™aãw äjñêîñà, òâîðè1òú êròA Ÿáðàçú âåðõY
º3ãw2, è3 öýëîâaâú þ5 ïîëàãaåòú. Òaæå ïðèõ0äèòú,
è3 ñòaíåòú íà äåñí¸é ñòðàí¨: è3 âçeìú ð³ïjäó âú
ðyöý, œìaõèâàåòú òè1õ w ñî âñsêèìú
âíèìaí³åìú è3 ñòðaõîìú, âåðõY ñ™hõú äàðHâú,
êw íå ñ¸ñòè ìyõàìú, íè è3í0ìó ÷åñîìY
òàêîâ0ìó. ùå æå í¸ñòü ð³ïjäû, òâîðè1òú ñ³E ñî
º3äè1íýìú ïîêð0âöåìú.

Ñ

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz:

ú ñè1ìè è3 ìû2 áëàæeííûìè ñè1ëàìè,
ÂLêî ÷åëîâýêîëþ1á÷å, âîï³eìú è3 ãëàã0ëåìú:
ñ™ú º3ñè2 è3 ïðåñ™ú, òû2 è3 º3äèíîð0äíûé òâ0é
Ñí7ú, è3 Äõ7ú òâ0é...
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jí tisíce archandìlù, zástupové andìlù,
cherubínové a serafínové, šestikøídlí
i mnohoocí, ve výsostech na køídlech se
vznášející.
Knìz:

Vítìznou píseò zpívajíce, volajíce,
hlásajíce a pravíce:
Vìøící lid zpívá: Svatý, svatý, svatý jest

Hospodin zástupù (Savaof). Plna jsou nebesa
i zemì slávy tvé. Poehnaný, jen se béøe ve
jménu Pánì.
V této chvíli diákon, odloiv ripidu a pøešed
pøedtím kolem prestolu na levou stranu, vezme
svatou hvìzdici se svatého diskosu a èiní jí
znamení køíe nad ním. Poté políbiv ji, sloí ji
a poloí na svatý prestol. Pak pøejde opìt na
pravou stranu svatého prestolu, vezme ripidu
a vìje jí tiše a s plnou pozorností a bázní nad
posvìcovanými dary.
Knìz se modlí:

S

tìmito blaenými mocnostmi i my,
Vládce lidumilný, voláme a pravíme: Svatý jsi a pøesvatý, ty i jednoroze-

-ný Syn tvùj i Duch…
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Ñí7ú, è3 Äõ7ú òâ0é Ñ™hé. Ñ™ú º3ñè2 è3 ïðåñ™ú,
è3 âåëèêîë¸ïíà ñëaâà òâîS, è4æå ìjðú òâ0é
òaêw âîçëþáè1ëú º3ñè2, êîæå Ñí7à òâîåãî2
º3äèíîð0äíàãî äaòè: äà âñsêú â¸ðózé âú
íåãî2 íå ïîãè1áíåòú, íî è4ìàòü æèâ0òú
â¸÷íûé: è4æå ïðèøeäú, è3 âñE º4æå œ íañú
ñìîòðeí³å è3ñï0ëíèâú, âú í0ùü âú íþ1æå
ïðåäàsøåñz, ïa÷å æå ñaìú ñåáE ïðåäàsøå,
çà ì³ðñêjé æèâ0òú, ïð³eìú õë¸áú âî ñ™û6z
ñâî‰ è3 ïðå÷è6ñòûz è3 íåïîðH÷íûz ðyêè,
álãîäàðè1âú è3 álãîñëîâè1âú, œñâzòè1âú,
ïðåëîìè1âú, äàäE ñ™û6ìú ñâîè6ìú ¢§íêHìú
è3 ´ïcëwìú, ðeêú:

Ï ð³èìè1ò å,

Âîçãëàøeí³å:

käè1ò å, ñ³E º4ñ òü ò¸ëî
ìîE, º4æ å çà âû2 ëîìè1ì îå âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Ñåìy æå ãëàã0ëåìîìó, ïîêàçyåòú ñâzùeííèêó
ä³aêîíú ñ™hé äjñêîñú, äåðæS è3 nðaðü òðåìè2
ïeðñòû äåñíè1öû. Ïîä0áíý, è3 º3ãäA ãëàã0ëåòú
Ïîä0áíý è3 ÷aøó...
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ný Syn tvùj i Duch tvùj svatý; svatý jsi
a pøesvatý, a velikolepá jest sláva tvá,
jen jsi sobì tak zamiloval svìt svùj, e
jsi Syna svého jednorozeného dal, aby
kadý, kdo vìøí v nìho, nezahynul, ale
mìl ivot vìèný. Jen pøišed a naplniv
veškeré zámìry tvé s námi, v noci, v ní
vydán byl aneb spíše sám sebe vydal za
ivot svìta, vzal chléb do svatých, pøeèistých a neposkvrnìných rukou svých,
a díky vzdav, poehnal, posvìtil, rozlomil a dal svatým svým uèedníkùm
a apoštolùm, øka:
Knìz nahlas pronáší ustanovující vìty tajemné
veèeøe:

Vezmìte,

jezte, to jest Tìlo mé,
které za vás lámáno jest na odpuštìní høíchù.
Vìøící: Amen.
Pøi tìchto slovech knìz i diákon, který drí orar
tøemi prsty pravice, ukazují na svatý diskos. Po
Podobnì i kalich…
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ñâzùeííèêú: Ïjéòå t íåS âñè2: ñïîêàçyåòú è3
ñaìú ñ™hé ïîòè1ðü.
Ñù7eííèêú òaéíw: Ïîä0áíý è3 ÷aøó ïî âe÷åðè,

ãëàã0ëz:
Âîçãëàøeí³å:

Ïjéòå t íåS âñè2, ñ³S º4ñòü êð0âü ìîS

í0âàãw çàâ¸òà, æå çà âû2 è3 çà ìíHã³z
è3çëèâaåìàz, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ï

Ñâzùeííèêú ì0ëèòñz:

îìèíaþùå áw ñïàñè1òåëüíóþ ñ³þ2 çaïîâýäü, è3 âñ‰ ±æå œ íañú áû6âøàz:
êròú, ãð0áú, òðèäíeâíîå âîñêðåñeí³å, íà
íá7ñ A âîñõîæäeí³å, œäåñíyþ ñýä¸í³å,
âòîð0å è3 ñëaâíîå ïaêè ïðèøeñòâ³å.
Âîçãëàøeí³å:

Ò âî‰ t òâîè1õú òåá¨ ïðèíîñsùå, œ

âñ¸õú è3 çà âñ‰.

Ñåìy æå ãëàã0ëåìó, ä³aêîíú tëàãaåòú ð³ïjäó, è3
ïðåë0æú ðyöý êròîoáðaçíý, è3 ïîä8eìú ñ™hé
Å#ùE ïðèí0ñèìú òè2...
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nich se s úklonou pøeehnají. (Stejnì tak i pøi
vìtì: „Pijte z nìho všichni,“ nad kalichem.)
Knìz tiše:

Podobnì i kalich po veèeøi, øka:

Pijte z nìho všichni, to
jest Krev má Nového zákona, která
se za vás a za mnohé vylévá na odpuštìní høíchù.

Knìz nahlas:

Vìøící: Amen.
Knìz se modlí:

P

amatujíce tedy na toto spasitelné
pøikázání a na všechno, co se pro
nás stalo: køí, hrob, tøetího dne
zmrtvýchvstání, na nebe vystoupení,
po pravici usednutí, druhý a slavný
pøíchod opìtný, –
Knìz nahlas:

T voje z tvého tobì pøinášíme pro
vše a za vše.

Pøi tìchto slovech diákon, odloiv ripidu,
pøeloí ruce ve zpùsob køíe, uchopí levou
rukou svatý kalich, pravou pak rukou svatý
Ještì pøinášíme tobì…
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äjñêîñú, è3 ñ™hé ïîòè1ðü, è3 ïîêëîíè1òñz
¢ìèëeííý.
Ëè1êú: ÒåáE ïîeìú, òåáE álãîñëîâè1ìú, òåá¨
álãîäàðè1ìú, ÃäCè, è3 ì0ëèìú òè ñz, Á9å íaøú.

Å#

Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

ùE ïðèí0ñèìú òè2 ñëîâeñíóþ ñ³þ2 è3 áåçêð0âíóþ ñëyæáó, è3 ïð0ñèìú, è3
ì0ëèìú, è3 ìè1ëè ñz ä¸åìú, íèçïîñëè2 Äõ7à
òâîåãî2 Ñ™aãî íà íû2, è3 íà ïðåäëåæaùûz
äaðû ñ³‰.
È# ä³aêîíú áw tëàãaåòú ð³ïjäó, è3 ïðèõ0äèòú
áëè1çú êî ¿åðeþ, è3 ïîêëàísþòñz Ÿáà òðè1æäû
ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ, ìîësùàñz âú ñåá¨ è3
ãëàã0ëþùà:

ÃäCè, è4æå ïðåñ™aãî òâîåãî2 Äõ7à âú òðeò³é ÷añú

´ïcëwìú òâîè6ìú íèçïîñëaâûé, òîãî2 áëàãjé
íå tèìè2 t íañú: íî œáíîâè2 íañú ìîësùèõú
òè ñz.
Ñòjõú: Ñeðäöå ÷è1ñòî ñîçè1æäè âî ìí¨ Á9å, è3

äyõú ïðaâú œáíîâè2 âî ¢òð0áý ìîeé.
Ïaêè: ÃäCè, è4æå ïðåñ™aãî òâîåãî2 Äõ7à:
Íå tâeðæè ìåíE...
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diskos a pozdvihuje je do výše (èiní s nimi nad
antiminsem znamení køíe), skloniv hlavu.
lid zpívá: Tebe opìváme, tobì
dobroøeèíme, tobì dìkujeme, ó Pane,
a modlíme se k tobì, Boe náš.

Vìøící

J

Knìz se tiše modlí:

eštì pøinášíme tobì liturgickou
tuto a nekrvavou slubu, i prosíme, modlíme se a snanì ádáme: Sešli Ducha svého Svatého na nás
a na pøedloené dary tyto.
Diákon odkládá ripidu a pøistupuje blíe ke
knìzi. Oba se tøikrát pokloní pøed svatým
stolem a potichu pøi tom øíkají:
Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se nade mnou.

Pane, jen jsi
pøesvatého Ducha v tøetí hodinì apoštolùm svým seslal, tého Ducha, Blahý, neodejmi od nás, ale obnov nás, modlící se
k tobì. (Ruce vztahuje pak i podruhé a potøetí.)

Knìz se vztaenýma rukama:

Srdce èisté stvoø ve mnì,
Boe, a ducha pravého obnov v nitru mém.

Diákon první verš:

Nato se oba pokloní a pøeehnají.
Pane, jen jsi pøesvatého…
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Ñòjõú: Íå tâeðæè ìåíE t ëèöA òâîåãw2, è3 Äõ7à
òâîåãw2 Ñ™aãw íå tèìè2 t ìåíE.
È# ïaêè: ÃäCè, è4æå ïðåñ™aãî òâîåãî2 Äõ7à:
Òaæå ãëàâY ïîäêëîíè1âú ä³aêîíú, è3 ïîêàçyz ñî
œðàðeìú ñ™hé õë¸áú, ãëàã0ëåòú òaéíw:

Álãîñëîâè2 âLêî, ñ™hé õë¸áú.
Ñù7eííèêú æå âîñòaâú, çíaìåíóåòú òðè1æäû ñ™û6z
äaðû, ãëàã0ëz:

È# ñîòâîðè2 áw õë¸áú ñeé ÷åñòí0å
ò¸ëî ÕròA òâîåãw2.
Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.
È# ïaêè ä³aêîíú:
Álãîñëîâè2 âLêî, ñ™yþ ÷aøó.
È# ñâzùeííèêú áëàãîñëîâësz ãëàã0ëåòú:

¥ º4æ å âú ÷aøè ñeé, ÷cò íyþ êð0âü ÕròA

òâîåãw2.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.
È# ïaêè ä³aêîíú, ïîêàçyz è3 náî‰ ñ™†z, ãlåòú:
Álãîñëîâè2 âLêî, náî‰.
Ïðåëîæè1âú Äõ7îìú...
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Pane, jen jsi pøesvatého Ducha…

Nezamítej mne od tváøe své
a Ducha svého Svatého neodnímej ode mne.

Diákon verš:
Knìz:

Pane, jen jsi pøesvatého Ducha…

Poté diákon, skloniv hlavu, ukazuje orarem na
svatý chléb a praví tiše:

Poehnej, vladyko, svatý chléb!
Knìz sklonìn, èiní postupnì tøikrát
znamení køíe nad posvìcovanými dary.
Nejprve ehná svatý chléb, øka:

A uèiò chléb tento drahocenným
Tìlem Krista tvého.
Diákon:

Amen.

Naèe diákon se sklonìnou hlavou ukazuje
orarem na svatý kalich a praví tiše:

Poehnej, vladyko, svatý kalich!
Knìz pak sklonìn, ehná svatý kalich, øka:

A co v kalichu tomto, uèiò drahocennou Krví Krista tvého.

Diákon:

Amen.

Promìniv je…

148

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

Ñâzùeííèêú æå, álãîñëîâësz náî‰ ñ™†z, ãlåòú:

Ï ðåëîæè1â ú

Äõ7î ìú òâîè1ì ú Ñ™hìú.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü, ´ìè1íü, ´ìè1íü.
È# ãëàâY ïîäêëîíè1âú ä³aêîíú ñâzùeííèêó, è3
ðeêú:

Ïîìzíè1 ìz, ñ™hé âLêî, ãð¸øíàãî.
Ñâzùeííèêú æå ãëàã0ëåòú: Äà ïîìzíeòú òS

ÃäCü ÁGú âî öròâ³è ñâîeìú, âñåãäA, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ä³aêîíú æå ðeêú: ¥ìè1íü, ïðåõ0äèòú, íà íeìæå
ïeðâýå ñòîsøå ì¸ñòý.

êîæå áhòè ïðè÷àùaþùûìñz...

Øád liturgie vìrných

149

Poté diákon se sklonìnou hlavou ukazuje
orarem na obojí a praví tiše:

Poehnej, vladyko, obojí!
Knìz, ehnaje oboje svaté pøedloení, dí:

Promìniv je Duchem svým Svatým.
Diákon:

Amen. Amen. Amen.

A ihned se oba pøeehnají a hluboce se klanìjí.
Diákon, sklánìje hlavu, dí knìzi:

Rozpomeò se na mne høíšného, vladyko
svatý!
Knìz: Nech rozpomene se na tebe Hospo-

din Bùh v království svém, vdycky, nyní
i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Diákon: Amen. (Odstoupí na pùvodní místo.)
Knìz se pak tiše modlí:

A

by toto bylo pøijímajícím ke støízlivosti duše, k odpuštìní høíchù,
k úèastenství Svatého Ducha tvého,
k naplnìní království nebeského, ke
smìlosti pøed tebou, ne v soud aneb
k odsouzení.

Ještì pøinášíme…
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Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

êîæå áhòè ïðè÷àùaþùûìñz âî
òðåçâ¸í³å äóøè2, âî œñòàâëeí³å
ãðýõHâú, âú ïð³wáùeí³å Ñ™aãw òâîåãw2
Äõ7à, âî è3ñïîëíeí³å öròâ³z íácíàãw, âú
äåðçíîâeí³å º4æå êú òåá¨, íå âú ñyäú, è3ëè2
âî œñóæäeí³å.
Å#ùE ïðèí0ñèìú òè2 ñëîâeñíóþ ñ³þ2 ñëyæáó,
œ è5æå âú â¸ðý ïî÷è1âøèõú, ïðaoö7ýõú,
nö7¸õú, ïàòð³aðñýõú, ïðbð0öýõú, ´ïcëýõú,
ïðîïîâ¸äíèöýõú, º3ëjñòýõú, ìy÷åíèöýõú, è3ñïîâ¸äíèöýõú, âîçäeðæíèöýõú, è3
œ âñsêîìú äyñý ïðaâåäíýìú âú â¸ðý
ñêîí÷aâøåìñz.
È# ïðèeìü êàäè1ëî, ñù7eííèêú âîçãëàøaåòú:

È#çðsäíw

œ ïðåñâzò¸é, ïðå÷è1ñòýé,
ïðåáëàãîñëîâeííýé, ñëaâíýé Âëàäh÷èöý
íaøåé, Áîãîð0äèöý è3 ïðèñíîä¸âý Ìàðjè.
È# êàäè1òú ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ òðè1æäû.
Ä³aêîíú æå êàäè1òú ñ™yþ òðàïeçó Ÿêðåñòú, è3
ïîìèíaåòú ±æå õ0ùåòú æèâû6z è3 ìº1ðòâûz.
Ñ™aãw ¯waííà...
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Ještì pøinášíme tobì liturgickou tuto
slubu za ty, kteøí u víøe zesnuli, za
praotce, otce, patriarchy, proroky,
apoštoly, kazatele, evangelisty, muèedníky, vyznavaèe, zdrenlivce i za
kadou duši spravedlivou, u víøe
skonèivší.
Knìz pøijav kadidelnici, praví hlasitì:

Zvláštì za nejsvìtìjší, nejèistší, nej-

blahoslovenìjší a slavnou Vládkyni
naši, Bohorodici a vdycky Pannu
Marii.
A knìz okuøuje tøikrát pøed svatým prestolem.
Poté diákon okuøuje svatý prestol ze všech
stran, vzpomínaje všech, jich chce,
ivých i mrtvých.
Vìøící lid zpívá (není-li pøedepsáno jinak):

Jest vpravdì dùstojno blahoslaviti tebe,
Bohorodici, vdy blahoslavenou a pøeèistou
Matku Boha našeho. Tebe nad cherubíny
ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání
slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší,
pravou Bohorodici velebíme.
Za svatého proroka…
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Ëè1êú ïîeòú: Äîñò0éíî º4ñòü êw âîè1ñòèííó,
áëàæè1òè òS Áödó, ïðèñíîálæeííóþ, è3 ïðåíåïîð0÷íóþ, è3 Ì™ðü ÁGà íaøåãw. ×Còí¸éøóþ õåðóâ‡ìú, è3
ñëaâíýéøóþ áåç8 ñðàâíeí³z ñåðàô‡ìú, áåç8 è3ñòë¸í³z
ÁGà Ñë0âà ð0æäøóþ, ñyùóþ Áödó òS âåëè÷aåìú.
Ä³aêîíú ïîìèíaåòú äjïòmõà, ñè1ðý÷ü ïîìsííèêú
¢ñ0ïøèõú. Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Ñ

™aãw ¯waííà ïðîð0êà, ïðåäòe÷è è3
êðåñòè1òåëz, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú, ñ™aãw è4ì>êú, º3ãHæå è3 ïaìzòü ñîâåðøaåìú, è3 âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú,
è4õæå ìîëè1òâàìè ïîñýòè2 íañú, Á9å.

È# ïîìzíè2 âñ¸õú ¢ñ0ïøèõú œ íàäeæäè
âîñêrí³z æèâîòA â¸÷íàãw. È# ïîìèíaåòú,
è4õ æå õ0ùåòú,

¢ñ0ïøèõú ïî èìåíHìú.

È# ¢ïîê0é è5õú, è3ä¸æå ïðèñýùaåòú ñâ¸òú
ëèöA òâîåãw2.

Å#ùE ì0ëèìú òS, ïîìzíè2, ÃDè, âñsêîå

º3ïcêïñòâî ïðàâîñëaâíûõú, ïðaâw ïðaâzùèõú ñë0âî òâîåS è4ñ òèíû, âñsêîå
ïðåñâ€òåðñòâî, âî Õrò¨ ä³aêîíñòâî, è3
âñsê³é ñâzùeííè÷åñê³é ÷è1íú.
Å#ùE ïðèí0ñèìú òè2...
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Diákon ète z diptychu (co je zápis jmen pro
modlitební vzpomínání) jména zesnulých.
Knìz se modlí:

Z

a svatého proroka, pøedchùdce
a køtitele Jana, svaté, slavné
a všechvalné apoštoly, svatého
(jméno), jeho památku slavíme, i za
všechny svaté tvé, na jejich pøímluvy
navštiv nás, Boe.

A pamatuj na všechny zesnulé v nadìji
vzkøíšení k ivotu vìènému. (Vzpomíná
A upokoj je
tam, kde svítí svìtlo tváøe tvé. (Boe
náš.)

jmen zesnulých, jich chce.)

Ještì prosíme tebe, rozpomeò se, Hospodine, na všechny pravoslavné biskupy, øádnì hlásající slovo pravdy tvé,
všechno knìstvo, diákonstvo v Kristu
a veškeré duchovenstvo (i mnišstvo).

J eštì pøinášíme tobì liturgickou
slubu tuto za celý svìt, za svatou,
obecnou a apoštolskou…
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Å#ùE ïðèí0ñèìú òè2 ñëîâeñíóþ ñ³þ2 ñëyæáó
œ âñåëeííýé, œ ñ™¸é ñîá0ðíýé è3 ´ïcëüñòýé öRêâè, œ è5æå âú ÷èñòîò¨ è3 ÷åñòí¸ìú æè1òåëüñòâý ïðåáûâaþùèõú.
Œ áëàãîâ¸ðíîìú è3 õðèñòîëþáè1â îìú
ïðàâîñëaâíîìú ðî1äý íaøåìú. Äaæäü º3ìY,
ÃäCè, ìè1ðíîå öròâî, äà è3 ìû2 âú òèøèí¨
º3ãw2 òè1õîå è3 áåçì0ëâíîå æèò³E ïîæèâeìú, âî âñsêîìú álãî÷eñò³è è3 ÷èñòîò¨.
È# ïî ï¸í³è ñò³õA, ñâzùeííèêú âîçãëàøaåòú:

Âú

ï e ð â û õ ú ï î ì z í è 2, Ãä Cè , ãîñïîäè1íà è3 nòöA íaøåãî Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà (è4ìz ðåêú) [è3 (Âûñîêî-) Ïðåwñâzùåííýéøàãî (àðõ³-) º3ïjñêîïà (è4ìz ðåêú)],
º3ã Hæå [è5õ æå] äaðóé ñ™û6ì ú òâîè6ì ú
öRêâàìú, âú ìè1ðý, ö¸ëà [ö¸ëûõú], ÷eñòíà
[÷còíhõú], çäðaâà [çäðaâûõú], äîëãîäeíñòâóþùà [äîëãîäeíñòâóþùèõú], ïðaâw ïðaâzùà [ïðaâzùèõú] ñë0âî òâîåS è4ñòèíû.
È# ïýâöû2 ïîþ1òú: È# âñ¸õú, è3 âñ‰.
Ïîìzíè2, ÃäCè, ãðaäú...
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obecnou a apoštolskou církev, za ty,
kteøí v èistotì a poèestném ivotì
pøebývají.

Za vìøící a Krista milující pravoslavný
rod náš. Daruj mu, Hospodine, pokojnou vládu, abychom mohli ít v klidu,
tichým a pokojným ivotem, ve všeliké
zbonosti a èistotì.
Po dokonèení zpìvu vìøících následuje ohlas:

Pøedevším pamatuj, Hospodine, na vladyku našeho metropolitu
(jméno) [i na vladyku našeho (archi-)
episkopa (jméno)] a zachovej ho [je] svaté
církvi své v pokoji, neporušeného [neporušené], poèestného [poèestné], zdravého
[zdravé], dlouho ijícího [ijící] a øádnì
hlásajícího [hlásající] slovo pravdy tvé.
Knìz:

Vìøící: I na všechny. (I na všechny a na vše.)
Diákon ète jména vzpomínaných ivých.
Pamatuj, Pane na mìsto…
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Ä³aêîíú ïîìèíaåòú ïîìsííèêú æèâhõú.
Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Ï

îìzíè2, ÃäCè, ãðaäú ñeé [âeñü ñ³þ2], âú
íeìæå æèâeìú, è3 âñsê³é ãðaäú è3
ñòðàíY, è3 â¸ðîþ æèâyùèõú âú íè1õú. Ïîìzíè2, ÃäCè, ïëaâàþùèõú, ïóòåøeñòâóþùèõú, íåäyãóþùèõú, ñòðaæäóùèõú, ïëýíeííûõú, è3 ñïàñeí³å è4õú. Ïîìzíè2, ÃäCè,
ïëîäîíîñsùèõú, è3 äîáðîòâîðsùèõú âî
ñ™hõú òâîè1õú öRêâàõú, è3 ïîìèíaþùèõú
¢áHã³z, è3 íà âñ‰ íû2 ìè1ëwñòè òâî‰
íèçïîñëè2.
È# ïîìèíaåòú ïî èìåíHìú, è4õæå õ0ùåòú, æèâhõú.

È#

Âîçãëàøeí³å:

äaæäü íaìú º3ä è1í ýìè ¢ñòû2 è3
º3äè1íýìú ñeðäöåìú ñëaâèòè è3 âîñïýâaòè
ïðå÷còí0å è3 âåëèêîë¸ïîå è4ìz òâîE, Nö7A, è3
Ñí7à, è3 Ñ™aãw Äõ7à, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
È# äà áyäóòú ìè1ëwñòè...
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Knìz se modlí za ostatní ivé:

amatuj, Pane, na mìsto toto
[ves tuto; svatý monastýr tento], kde
ijeme, a na kadé mìsto
i zemi a s vírou ijící v nich. Pamatuj,
Pane, na plavící se i cestující, na nemocné, trpící, zajaté a na záchranu jejich. Pamatuj, Pane, na ty, kteøí pøinášejí dary, a na všechny dobrodince ve
svatých chrámech tvých i na pamìtlivé
chudých, a sešli na nás všechny milost
svou.
A vzpomíná jmen ivých, jich chce.
Knìz nahlas:

A dej nám jednìmi ústy

a jedním srdcem slaviti a opìvovati nejuctívanìjší a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz se obrací k lidu a ehnaje mu, dí hlasitì:
A milost velikého Boha…
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Ñù7eííèêú, œáðaùüñz êî äâåðeìú è3 áëàãîñëîâësz,
ãëàã0ëåòú:

È# äà áyäóòú ìè1ëwñòè âåëè1êàãw ÁGà è3
Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA ñî âñ¸ìè âaìè.
Ëè1êú: È# ñî äõ7îìú òâîè6ìú.
Ä³aêîíú, ïð³eìú âðeìz t ñâzùeííèêà, è3
è3çøeäú, ñòaâú íà náh÷íîìú ì¸ñòý, ãëàã0ëåòú:

Â ñ‰

ñ ™ û6z ï îì z í y â ø å , ï a ê è è 3 ï a ê è
ì è1ð îì ú Ãä Có ï îì 0ë è ì ñ z .
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ïðèíåñeííûõú è3 œñâzùeííûõú ÷åñòíhõú

äàð¸õú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè ïîìè1ëóé.

êw äà ÷lâýêîëþ1áåöú ÁGú íaøú ïð³eìú z5
âî ñ™hé è3 ïðåíácíûé è3 ìhñëåííûé ñâ0é
æeðòâåííèêú, âú âîíþ2 álãîóõaí³z äóõ0âíàãw, âîçíèñï0ñëåòú íaìú á9eñòâåííóþ
álãîäaòü è3 äaðú Ñ™aãw Äõ7à, ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.
Œ è3çáaâèòèñz íaìú...
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A milost velikého Boha a Spasitele

našeho Jeíše Krista budi se všemi vámi.
Vìøící: I s duchem tvým.
Ektenie prosebná
Diákon vychází severními dveømi z oltáøe
a postaviv se pøed svaté dveøe, praví:

Vzpomenuvše na všechny svaté, opìt
a opìt v pokoji k Hospodinu modleme
se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøinesené a posvìcené drahocenné
Dary k Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby lidumilný Bùh náš, pøijav je na svatý
nadnebeský a duchovní oltáø svùj jako pøíjemnou vùni duchovní, seslal nám
Boskou blahoda a dar Svatého Ducha,
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého
souení, hnìvu…
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Œ è3çáaâèòèñz íaìú t âñsê³z ñê0ðáè,
ãí¸âà è3 íyæäû, ÃäCó ïîì0ëèìñz.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñïàñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú,
Á9å, òâîeþ áëàãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

ÄíE âñåãw2 ñîâåðøeííà, ñâsòà, ìè1ðíà è3

áåçãð¸øíà, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

ãGëà ìè1ðíà, â¸ðíà íàñòaâíèêà, õðàíè1òåëz
äyøú è3 òýëeñú íaøèõú, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ïðîùeí³z è3 œñòàâëeí³z ãðýõHâú è3 ïðåãðý-

øeí³é íaøèõú, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ä0áðûõú è3 ïîëeçíûõú äóøaìú íaøûìú, è3

ìè1ðà ìjðîâè, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ïð0÷åå âðeìz æèâîòA...
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souení, hnìvu a nouze, k Hospodinu
modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí (milostí) svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom celý den dokonale, svatì, pokojnì a bez høíchù strávili, Hospodina
prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za andìla pokoje, vìrného vùdce, ochránce
duší a tìl našich, Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za odpuštìní a prominutí høíchùv a pokleskù našich Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za to, co je dobré a uiteèné duším našim,
a za mír svìta Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)
Abychom ostatní èas…
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Ïð0÷åå âðeìz æèâîòA íaøåãw âú ìè1ðý è3
ïîêàsí³è ñêîí÷aòè, ¢ ÃäCà ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Õ rò³aíñê³z êîí÷è1í û æèâîòA íaøåãw,

áåçáîë¸çíåíû, íåïîñòhäíû, ìè1ðíû è3
ä0áðàãw tâ¸òà íà ñòðaøíýìú ñóäè1ùè
Õrò0âý ïð0ñèìú.
Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ñîåäèíeí³å â¸ðû, è3 ïðè÷añò³å Ñ™aãw Äõ7à

è3ñïðîñè1âøå, ñaìè ñåáE, è3 äðóãú äðyãà, è3 âeñü
æèâ0òú íaøú ÕròY ÁGó ïðåäàäè1ìú.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃDè.

Ò

Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

åá¨ ïðåäëàãaåìú æèâ0òú íaøú âeñü è3
íàäeæäó, ÂLêî ÷åëîâýêîëþ1á÷å, è3
ïð0ñèìú, è3 ì0ëèìú, è3 ìè1ëè ñz ä¸åìú,
ñïîä0áè íañú ïðè÷àñòè1ò èñz íácí ûõú
òâîè1õú è3 ñòðaøíûõú ò†èíú, ñåS ñâzùeííûz è3 äóõ0âíûz òðàïeçû, ñú ÷è1ñòîþ
ñ0âýñò³þ, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú, âú
ïðîùeí³å ñîãðýøeí³é...
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Abychom ostatní èas ivota svého v pokoji
a pokání skonèili, Hospodina prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Za køesanské skonání ivota našeho, bez
bolesti, bez zahanbení, v pokoji a za dobré
zodpovídání se na hrozném soudu Kristovì
prosme.
Vìøící: Dej, ó Pane! (Dej, Hospodine.)

Sjednocenost ve víøe a úèastenství Ducha
Svatého vyprosivše, sami sebe i druh druha i veškeren ivot náš Kristu Bohu
poruème.
Vìøící: Tobì, Hospodine.

T

Knìz se modlí:

obì porouèíme veškerý ivot
náš i nadìji, Vládce lidumilný,
i prosíme, modlíme se a snanì
ádáme: Uèiò nás hodnými úèastniti se
s èistým svìdomím nebeských tvých
a strašných Tajin, tohoto posvátného
a duchovního stolování, na odpuštìní
høíchù a prominutí…
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ïðîùeí³å ñîãðýøeí³é, âî náùeí³å Äõ7à
Ñ™aãw, âú íàñë¸ä³å öròâ³z íácíàãw, âú
äåðçíîâeí³å º4æå êú òåá¨, íå âú ñyäú è3ëè2
âî œñóæäeí³å.
Ñâzùeííèêú âîçãëàøaåòú:

È# ñïîä0áè íañú, ÂLêî, ñî äåðçíîâeí³åìú,

íåwñóæäeííw ñì¸òè ïðèçûâaòè òåáE,
íácíàãî ÁGà Nö7A, è3 ãëàã0ëàòè.

Ëþ1ä³å: §å íaøú, è4æå º3ñè2 íà íá7ñ¸õú, äà ñ™è1òñz è4ìz òâîE, äà ïð³è1äåòú öaðñòâ³å òâîE: äà
áyäåòú â0ëz òâîS, êw íà íá7ñè2, è3 íà çåìëè2.
Õë¸áú íaøú íàñyùíûé äaæäü íaìú äíeñü, è3
œñòaâè íaìú ä0ëãè íaøz, êîæå è3 ìû2 œñòàâësåìú äîëæíèêHìú íaøûìú: è3 íå ââåäè2
íañú âî è3ñêóøeí³å, íî è3çáaâè íañú t ëóêaâàãw.



Ñâzùeííèêú:

êw òâîE º4ñ òü öròâî, è3 ñè1ë à, è3
ñëaâà, Nö7A , è3 Ñí7à , è3 Ñ™aãw Äõ7à ,
íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Ìè1ðú âñBìú...
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høíchù a prominutí pokleskù, ke spoleèenství Ducha Svatého, k dìdictví království nebeského, ke smìlosti pøed
tebou, ne v soud nebo v odsouzení.
Knìz hlasitì se vzhùru vztaenýma rukama:

A

uèiò nás hodny, Vládce, abychom s dùvìrou neodsouzenì smìli vzývati tebe, nebeského Boha
Otce a øíkati:
Otèe náš, jen jsi na nebesích! Posvì
se jméno tvé, pøijï království tvé, buï vùle
tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš
vezdejší dej nám dnes a odpus nám naše
viny, jako i my odpouštíme viníkùm našim, a neuvoï nás v pokušení, ale zbav nás
od zlého.
Lid:

Knìz:

Nebo tvé jest království, moc

i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Pokoj všem…
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Ì è1ð ú

âñ B ì ú .

Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Ã ëà âû6 âa øz
ÃäCâ è ï ðèêëîíè1ò å .
Ä³aêîíú:

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Á

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz:

lãîäàðè1ìú òS, ÖRþ2 íåâè1äèìûé, è4æå
íåèñ÷eòíîþ òâîeþ ñè1ë îþ âñ‰
ñîä¸òåëüñòâîâàëú º3ñè2, è3 ìí0æåñòâîìú
ìè1ëîñòè òâîåS t íåáûò³S âú áûò³E âñ‰
ïðèâeëú º3ñè2: ñaìú ÂLêî, ñú íá7ñE ïðè1çðè íà
ïîäêë0íøûz òåá¨ ãëàâû6 ñâî‰, íå áî2
ïîäêëîíè1øà ïë0òè è3 êð0âè, íî òåá¨
ñòðaøíîìó ÁGó. Òû2 u5áî, ÂLêî, ïðåäëåæ†ùàz âñBìú íaìú âî áëàã0å è3çðàâísé,
ïî êîåãHæå ñâîeé ïîòðeáý: ïëaâàþùûìú
ñïëaâàé, ïóòåøeñòâóþùûìú ñïóòåøeñòâóé, íåäyãóþùûz è3ñöýëè2, âðà÷Y äyøú è3
òýëeñú.
Álãîäaò³þ, è3 ùåäð0òàìè...
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Pokoj všem!

Vìøící: I duchu tvému.
Diákon:

Skloòte hlavy své pøed Hos-

podinem.

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.

D

Knìz se modlí:

ìkujeme tobì, Králi neviditelný, jen jsi nepøedstavitelnou
mocí svou vše vytvoøil a podle
hojné milosti své z nièeho k jsoucnosti
pøivedl. Sám, Vládce, shlédni s nebes
na ty, kteøí sklonili hlavy své pøed tebou, nebo nesklonili se pøed èlovìkem,
ale pøed tebou, Bohem strašným. Ty,
Vládce, cokoli nás oèekává, tedy k dobrému všem spravuj, jak je komu zapotøebí: plav se s plavícími, spolucestuj
s cestujícími a nemocné zhoj, lékaøi
duší i tìl.
Blahodatí a slitovností…
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Âîçãëàøeí³å:

Á

lãîäaò³þ, è3 ùåäð0òàìè, è3 ÷åëîâýê îë þ1 á ³ å ì ú º 3ä è í î ð 0 ä í à ã w Ñ h í à
òâîåãw2, ñú íè1ì æå álãîñëîâeíú º3ñ è2,
ñî ïðåñ™hìú è3 álãè1ì ú è3 æèâîòâîðsù è ì ú ò â î è1 ì ú Ä õ 7î ì ú , í h í ý è3
ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Â

Ñù7eííèêú æå ì0ëèòñz:

îíìè2, ÃäCè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, t
ñ™aãw æèëè1ùà òâîåãw2, è3 t ïðåñò0ëà
ñëaâû öaðñòâ³z òâîåãw2, è3 ïð³èäè2 âî º4æå
œñâzòè1òè íañú, è4æå ãîð¨ ñî Nö7eìú ñýäsé, è3 çä¨ íaìú íåâè1äèìw ñïðåáûâazé: è3
ñïîä0áè äåðæaâíîþ òâîeþ ðóê0þ
ïðåïîäaòè íaìú ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE è3
÷åñòíyþ êð0âü, è3 íaìè âñBìú ëþ1äåìú.
Ñeé ìîëè1òâý ãëàã0ëåìýé, ä³aêîíú ñòîsé ïðåä8
ñ™hìè äâeðüìè, œïîzñyåòñz œðàðeìú êròîâè1ä íw. Òaæå ïîêëàísåòñz ñâzùeííèêú,
ïîä0áíý è3 ä³aêîíú, íà íeìæå ñòîè1òú ì¸ñòý,
ãlþùà òaéíw, òðè1æäû:
Á9å, œ÷è1ñòè ìS...
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Blahodatí a slitovností i lidu-

milností jednorozeného Syna svého, s ním blahosloven jsi, spolu
s pøesvatým, blahým a oivujícím
Duchem svým, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

S

Knìz se modlí:

lyš nás, Pane Jeíši Kriste, Boe
náš, ve svatém sídle svém a na
prestole slávy království svého,
a pøijï posvìtit nás, jen nahoøe s Otcem na trùnì sedíš a zde s námi neviditelnì spolupøebýváš; raè milostivì vladaøskou rukou svou podat pøeèisté
Tìlo své a drahocennou Krev nám,
a skrze nás lidu všemu.
Zatímco se knìz takto modlí, diákon, stojící
pøed svatými dveømi, se opasuje orarem køíem
pøes prsa. Pak oba tøikrát øíkají tiše na svém
místì (pøitom se pokadé pokøiují a ukloní):
Boe, oèisti mne…
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Á9å, œ÷è1ñòè ìS ãð¸øíàãî, è3 ïîìè1ëóé ìS.
Å#ãäa æå âè1äèòú ä³aêîíú ñù7eííèêà ïðîñòèðaþùà
ðyöý, è3 ïðèêàñaþùàñz ñ™0ìó õë¸áó, âî º4æå ñîòâîðè1òè ñâzò0å âîçíîøeí³å, âîçãëàøaåòú:

Â 0íìåìú.
Ñù7eííèêú æå, âîçíîñS ñ™hé õë¸áú, âîçãëàøaåòú:

Ñ ™†z ñ™û6ì ú.

Ëè1êú: Å#äè1íú Ñ™ú, º3äè1íú ÃäCü, ¯}ñú Õrò0ñú, âî
ñëaâó ÁGà Nö7A, ´ìè1íü.
È# ïîþ1òú ëè1öû ê³íwíjêú äíE, è3ëè2 ñ™aãw.
Ä³aêîíú æå âõ0äèòú âî ñ™hé nëòaðü, è3 ñòaâú
œäåñíyþ ñâzùeííèêà äåðæaùàãw ñ™hé õë¸áú,
ãëàã0ëåòú:

Ðàçäðîáè2, âLêî, ñ™hé õë¸áú.
Ñù7eííèêú æå ðàçäðîáësz è5 íà ÷åòhðå ÷†ñòè ñî
âíèìaí³åìú è3 áëàãîãîâ¸í³åìú, ãëàã0ëåòú:

Ð

àçäðîáësåòñz è3 ðàçäýësåòñz ƒãíåöú
Á9³é, ðàçäðîáësåìûé è3 íåðàçäýësåìûé, âñåãäA kä0ìûé è3 íèêîãäaæå
è3æäèâaåìûé, íî ïðè÷àùaþùûzñz œñâzùazé.
È#ñïîëíeí³å Äõ7à...
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Boe, oèisti mne, høíšného, a smiluj se
nade mnou.
Kdy knìz vztahuje ruce ke svatému chlebu a dotýká se jej, aby uèinil svaté pozdvihování, zvolá
diákon:

P ozor mìjme!
Knìz pak zbonì pozdvihne svatý chléb, volaje:

S vaté svatým.
Vìøící: Jeden Svatý, jeden Pán, Jeíš Kristus,
k slávì Boha Otce. Amen.
Vìøící lid dále zpívá zpìv ke svatému pøijímání
(kinonikon), jak se to náleí dle dne v týdnu,
svátku èi památky slaveného svatého.
Diákon vchází jiními dveømi do oltáøe
a postaviv se po pravici knìze, drícího svatý
chléb, praví: Rozdrob, vladyko, svatý chléb!
Knìz rozlamuje svatý chléb opatrnì a zbonì na ètyøi èásti a dí:

D

robí a rozdìluje se Beránek Boí,
jen se drobí a nedìlí, povdy se
poívá a nikdy neubývá, ale pøijímající
posvìcuje.

Plnost Ducha…
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Ä³aêîíú æå, ïîêàçyz œðàðeìú ñ™hé ïîòè1ðü,
ãëàã0ëåòú:

È#ñï0ëíè, âLêî, ñ™hé ïîòè1ðü.
Ñù7eííèêú æå âçeìú ãîð¨ ëåæaùóþ ÷añòèöó, æå,
¯È&Ñ, òâîðè1òú ñú íeþ êròú âåðõY ñ™aãw ïîòèðS,
ãëàã0ëz:

È#ñïîëíeí³å

Äõ7à Ñ™aãw.

È# òaêw âëàãaåòú âî ñ™hé ïîòè1ðü.
Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.
È# ïð³eìëz òåïëîòY, ãëàã0ëåòú êú ñù7eííèêó:

Álãîñëîâè2, âLêî, òåïëîòY.
Ñù7eííèêú æå álãîñëîâësåòú, ãëàã0ëz:

Álãîñëîâeííà òåïëîòA ñ™hõú òâîè1õú,
âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú, ´ìè1íü.
È# ä³aêîíú âëèâaåòú, º3ëè1êw äîâ0ëüíî, êròîoáðaçíw âíyòðü ñ™aãw ïîòèðS, ãëàã0ëz:

ÒåïëîòA â¸ðû è3ñï0ëíü Äõ7à Ñ™aãw, ´ìè1íü.
È# tñòaâèâú òåïëîòY, ñòîè1òú ìaëw ïîäaëý.
Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú: Ä³aêîíå, ïðèñòóïè2.
Ïðåïîäaæäü ìí¨...
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(O drobení svatého Beránka viz obr. na str. 174
a pojednání v pøíloze na str. 231 této knihy.)
Diákon pak ukazuje orarem na svatý kalich
a praví: Naplò, vladyko, svatý kalich!
Knìz, vzav svrchu leící èást »IS«,
èiní s ní køí nad svatým kalichem, øka:

P lnost Ducha Svatého.
A vkládá ji do svatého kalicha.
Diákon: Amen.
A vzav horkou vodu, praví knìzi:

Poehnej, vladyko, vroucnost.
Knìz, ehnaje vøelou vodu, dí:

Poehnána

budi vroucnost svatých
tvých, vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky
vìkùv. Amen.
Diákon pak vlévá, kolik je potøeba, na zpùsob
køíe do svatého kalicha, øka:

Vroucnost víry plna Ducha Svatého.
Amen.
Odloiv zbylou horkou vodu, stojí poblí.
Knìz pak øíká: Diákone, pøistup!
Hle, pøistupuji…
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Èástice »IS«
Èástice
»NI« a »KA«
Èástice
»CHS« je

se vkládá do kalicha
jsou pro
pøijímání
laikù
pro pøijímání
duchovenstva

È# ïðèøeäú ä³aêîíú òâîðè1ò ú ïîêë0íú
áëàãîãîâ¸éíw, ïðîñS ïðîùeí³z. Ñù7eííèêú æå
äåðæS ñ™hé õë¸áú, äàeòú ä³aêîíó: è3 öýëîâaâú
ä³aêîíú ïîäàþ1ùóþ º3ìY ðyêó, ïð³eìëåòú ñ™hé
õë¸áú, ãëàã0ëz:

Ïðåïîäaæäü ìí¨, âLêî, ÷còí0å è3 ñ™0å ò¸ëî
ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA.
Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú:

ñâzùåííîä³aêîíó ïðåïîäàeòñz ÷còí0å
è3 ñ™0å è3 ïðå÷còîå ò¸ëî ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú
º3ãw2, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.
È$ì>êú,

È# tõ0äèòú ñîçàäè2 ñ™hz òðàïeçû, ïðèêëîíè1âú
ãëàâY, è3 ì0ëèòñz êw è3 ñâzùeííèêú.
Ïîä0áíý âçeìú è3 ñâzùeííèêú º3äè1íó ÷añòèöó
ñ™aãw õë¸áà, ãëàã0ëåòú:
×Còí0å è3 ïðåñ™0å ò¸ëî...
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Diákon pøistoupiv, pokloní se zbonì, prosí za
odpuštìní a pokládá pravou ruku dlaní vzhùru
na levou dlaò se slovy:

(Hle, pøistupuji k nesmrtelnému Králi
a Bohu našemu.) Podej mi, vladyko, drahocenné a svaté Tìlo Pána a Boha i Spasitele
našeho Jeíše Krista.
Knìz pak (rozpùliv opatrnì èástici »CHS«)
vezme svatý chléb, dává jej diákonovi na dlaò
a praví:

Diákonu (jméno) podává se drahocenné
a svaté a pøeèisté Tìlo Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista, na odpuštìní
høíchù jeho a k ivotu vìènému.
Diákon, políbiv podávající ruku, pøijímá svatý
chléb (na sloené dlanì) a odchází zpìt, stane
ze severní strany svatého prestolu; tam, skloniv
hlavu, modlí se spolu s knìzem: Vìøím, Pane,
a vyznávám…

Hle,

pøistupuji k nesmrtelnému
Králi a Bohu našemu.
Knìz:

Knìz podobnì jako diákon vezme jeden díl z èástice
»CHS« svatého chleba, vloí si jej na pravou dlaò,
øka:
Drahocenné a pøesvaté Tìlo…
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×C

òí0å è3 ïðåñ™0å ò¸ëî ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà
íaøåãw ¯}ñà ÕròA ïðåïîäàeòñz ìí¨,
è4ì>êú, ñâzùeííèêó, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú
ìîè1õú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.
È# ïðèêëîíè1âú ãëàâY ì0ëèòñz, ãëàã0ëz:

Â¸ðóþ,

ÃäCè, è3 è3ñïîâ¸äóþ, êw òû2 º3ñè2
âîè1ñòèííó Õrò0ñú, Ñí7ú ÁGà æèâaãw,
ïðèøeäûé âú ìjðú ãðBøíûz ñïàñòè2, t
íè1õæå ïeðâûé º4ñìü ƒçú: º3ùE â¸ðóþ, êw
ñ³E ñaìîå º4ñòü ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE, è3 ñ³S
º4ñòü ñaìàz ÷åñòíaz êð0âü òâîS. Ìîëþ1ñz
u5áî òåá¨: ïîìè1ëóé ìS, è3 ïðîñòè1 ìè
ïðåãðýøº1í³z ìî‰ âHëüíàz è3 íåâHëüíàz,
±æå ñë0âîìú, ±æå ä¸ëîìú, ±æå
â¸äýí³åìú è3 íåâ¸äýí³åìú: è3 ñïîä0áè ìS
íåwñóæäeííw ïðè÷àñòè1òèñz ïðå÷è1ñòûõú
òâîè1õú òaèíñòâú, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú
è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.
Òaæå: Âe÷åðè òâîåS òaéíûz, äíeñü Ñí7å

Á9³é, ïðè÷añòíèêà ìS ïð³èìè2: íå áî2
âðàãHìú òâîè6ìú òaéíó ïîâ¸ìú, íè

ëîáçaí³z òè2 äaìú...
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D

rahocenné a pøesvaté Tìlo Pána
a Boha i Spasitele našeho Jeíše
Krista podává se mnì, knìzi (jméno), na
odpuštìní høíchù mých a k ivotu vìènému.

A skloniv hlavu, modlí se (spoleènì s diákonem èi
ostatními duchovními):

Vìøím, Pane, a vyznávám, e jsi ty vpravdì Kristus, Syn Boha ivého, jen jsi pøišel
na svìt spasit høíšníky, z nich první jsem
já. Vìøím také, e toto jest samo pøeèisté
Tìlo tvé a toto jest sama drahocenná Krev
tvá; i modlím se proto k tobì: Smiluj se
nade mnou a odpus mnì høíchy mé úmyslné i neúmyslné, jich slovem èi skutkem,
vìdomì i nevìdomì jsem se dopustil,
a uèiò mne hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté tvé Tajiny na odpuštìní høíchù
a k ivotu vìènému.
A dále: Za úèastníka veèeøe své tajemné,
Synu Boí, pøijmi mne dnes; nebo nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani políbení tobì dám jako Jidáš, ale jako onen lotr
vyznávám tebe…

178

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

ëîáçaí³z òè2 äaìú êw ¯yäà, íî êw
ðàçá0éíèêú è3ñïîâ¸äàþ òS: ïîìzíè1 ìz,
ÃäCè, âî öròâ³è òâîeìú.
Äà íå âú ñyäú è3ëè2 âî œñóæäeí³å áyäåòú
ìí¨ ïðè÷àùeí³å ñ™hõú òâîè1õú ò†èíú, ÃäCè,
íî âî è3ñöýëeí³å äóøè2 è3 ò¸ëà.
È# òaêw ïðè÷àùaþòñz âú ðóêaõú äåðæè1ìàãw ñî
ñòðaõîìú è3 âñsöýìú ¢òâåðæeí³åìú. Òaæå âîñòaâú,
ïð³eìëåòú ná¸ìà ðóêaìà ñú ïîêð0âöåìú ñ™hé
ïîòè1ðü, è3 ïðè÷àùaåòñz òðè1æäû è3ç8 íåãw2,
ãëàã0ëz:

×C

òíhz è3 ñ™hz êð0âå ÃäCà ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, ïðè÷àùaþñz ƒçú ðaáú
á9³é, ñù7eííèêú è4ì>êú, âî œñòàâëeí³å
ãðýõHâú ìîè1õú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ,
´ìè1íü.
È# òaêw ñâîè2 ¢ñòí¨, è3 ñù7eííàãw ïîòèðS âú ðóêY
äåðæè1ìûìú ïîêð0âöåìú (ïëaòîìú) œòeðú, è3
ãëàã0ëåòú:

Ñ

E ïðèêîñíyñz ¢ñòíaìú ìîè6ìú, è3
tè1ìåòú áåççàêHí³z ìî‰, è3 ãðýõè2
ìî‰ œ÷è1ñòèòú.
Ä³aêîíå, ïðèñòóïè2...
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vyznávám tebe: Rozpomeò se na mne,
Pane, v království svém.
Aby nebylo mnì v soud nebo zatracení
pøijímání svatých tvých Tajin, ó Pane, ale
k uzdravení duše i tìla.
A tak pøijímají knìz i diákon Tìlo Pánì, je drí na
rukou, s bázní a pevnou vírou. Pak se knìz napøímí,
vezme iliton (liturgický ubrousek), obìma rukama
uchopí svatý kalich a pøijímá z nìj tøikrát se slovy:

D

rahocennou a svatou Krev Pána
a Boha i Spasitele našeho Jeíše
Krista pøijímám já, sluebník Boí,
knìz (jméno), na odpuštìní høíchù svých
a k ivotu vìènému. Amen.
Nato osuší svá ústa a okraj svatého kalicha
ilitonem, který drí v ruce, políbí svatý kalich
a dí:

H

le, dotekl se úst mých, snímá
nepravosti mé a oèišuje od
høíchù mých.

Pak vyzve diákona slovy:

Diákone, pøistup!
Hle, znovu pøistupuji…
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Òaæå ïðèçûâaåòú ä³aêîíà, ãëàã0ëz:

Ä³aêîíå, ïðèñòóïè2.
È# ä³aêîíú ïðèõ0äèòú è3 ïîêëàísåòñz º3äè1íîþ,
ãëàã0ëz:
ÑE ïðèõîæäY êú áåçñìeðòíîìó ÖRþ2. È#:

Ïðåïîäaæäü ìè, âëàähêî, ÷åñòíóþ è3 ñ™yþ
êð0âü ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñïañà íaøåãw ¯}ñà ÕròA.
È# ãëàã0ëåòú ñù7eííèêú:

Ïðè÷àùaåòñz ðaáú á9³é ä³aêîíú, è4ì>êú,
÷còíhz è3 ñ™hz êð0âå ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú
ñâîè1õú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.
Ïðè÷àñòè1âøóñz æå ä³aêîíó, ãlåòú ñù7eííèêú:

ÑE ïðèêîñíyñz ¢ñòíaìú òâîè6ìú, è3 tè1ìåòú áåççàêHí³z òâî‰, è3 ãðýõè2 òâî‰
œ÷è1ñòèòú.
[çðè2] Ïîäîáaåòú â¸äàòè, êw ƒùå ñyòü õîòsù³è
ïðè÷àùaòèñz ñ™hõú ò†èíú, ðàçäðîáësåòú
ñù7eííèêú äâ¨ ÷†ñòè ñ™aãw ƒãíöà œñòaâøûz, º4æå,
Í², è3 º4æå ÊÀ, íà ì†ëûz ÷†ñòèöû, êw áhòè
âñBìú ïðè÷añòíèêwìú äîâ0ëüíî, è3 òaêw âëàãaåòú
è5õú âî ñ™yþ ÷aøó. È ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðú
ïîêð0âöåìú, (ïîä0áíý è3 íà ñ™hé äè1ñêîñú âîçëàãaåòú ¾âåçäè1öó è3 ïîêðHâöû).
Álãîäàðè1ìú òS, ÂLêî...
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Diákon pøistoupí a jednou se pokloní, øka:

Hle, znovu pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu. A hned: Podej mi, vladyko, drahocennou a svatou Krev Pána a Boha
i Spasitele našeho Jeíše Krista.
Knìz pak dávaje diákonu píti ze svatého
kalicha, praví:

Pøijímá sluebník Boí, diákon (jméno), drahocennou a svatou Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Jeíše Krista, na odpuštìní
høíchù svých a k ivotu vìènému.
Pøijímajícímu diákonu
knìz øíká: Hle, dotekl se

úst tvých, snímá nepravosti tvé a oèišuje od
høíchù tvých.
Je potøeba vìdìt, e jsou-li pøítomni vìøící, kteøí budou pøijímat svaté Tajiny, rozdrobí
knìz dvì zbylé èásti svatého
Beránka (»NI« a »KA«) na
malé èásteèky, aby staèily pro
všechny pøijímající, a vloí je
do svatého kalicha. Z nich se
podává pøijímání. Svatý kalich
pokrývá pokrovcem (ilitonem).
Dìkujeme tobì…
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Á

Òàæå ãëàã0ëåòú ìîëè1òâó:

lãîäàðè1ìú òS, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å,
álãîä¸òåëþ äyøú íaøèõú: êw è3 âú
íàñòîsù³é äeíü ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú íácíûõú òâîè1õú è3 áåçñìeðòíûõú òaèíñòâú.
È#ñïðaâè íaøú ïyòü, ¢òâåðäè1 íû âî ñòðañý òâîeìú âñ‰, ñîáëþäè2 íaøú æèâ0òú,
¢òâåðäè2 íaøz ñòwïû2, ìîëè1òâàìè è3
ìîëeíüìè ñëaâíûz Áödû è3 ïðèñíîäâ7û ÌRjè,
è3 âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú.
È# òaêw tâåðçaþòú äâº1ðè ñ™aãw nëòàðS. È#
ä³aêîíú, ïîêëîíè1âñz º3äè1íîþ, ïð³eìëåòú ïîòè1ðú ñî
áëàãîãîâ¸í³åìú, è3 ïðèõ0äèòú âî äâº1ðè, è3 âîçíîñS
ñ™hé ïîòè1ðú, ïîêàçyåòú è5 ëþ1äåìú, ãëàã0ëz:

Ñ î ñòðaõîìú á9³èìú è3 â¸ðîþ ïðè-

ñòóïè1ò å.

Ëè1êú: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, ÁGú
ÃäCü, è3 kâè1ñz íaìú.
Òaæå ïðèñòóïaþòú õîòsù³è ïðè÷àùaòèñz: è3
òaêw è4äóòú º3äè1íú ïî º3äè1íîìó, è3 ïîêëàísþòñz ñî âñsöýìú ¢ìèëeí³åìú è3 ñòðaõîìú,
Ïðè÷àùaåòñz ðaáú á9³é...
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D

ìkujeme tobì, lidumilný Vládce, dobrodinèe duší našich, e
jsi i dnes uznal nás hodnými
nebeských a nesmrtelných Tajin. Spravuj cestu naši, upevni nás všechny
v bázni své, zachovej ivot náš a upevni
kroky naše na pøímluvy a prosby slavné Bohorodice a vdycky Panny Marie
i všech svatých tvých.
Pøed svatým pøijímáním vìøících se otevírají svaté
dveøe, diákon, pokloniv se jednou, vezme zbonì kalich od knìze, stane ve svatých dveøích, pozdvihuje
kalich se svatými Tajinami pøed lidem a zvolá:

S bázní Boí (s láskou) a u víøe pøistupte!

Vìøící: Poehnaný, jen se béøe ve jménu Pánì.

Bùh jest Hospodin a zjevil se nám.
Vìøící, kteøí jsou náleitì pøipraveni ke
svatému pøijímání, se shromaïují pøed
svatým ambonem, pod kalichem, a modlí se
jednìmi ústy poslední modlitbu pøed svatým
pøijímáním:
Pøijímá sluebník Boí…
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ñîãáeííý ðyöý êú ïeðñåìú è3ìyùå: òaæå
ïð³eìëåòú á9eñòâºííûz ò†éíû.

Ñù7eííèêú æå ïðè÷àùaz º3ãî (ïî náh÷àþ t ò¸ëà
è3 êð0âå ãDíè, ñî âñsêèìú nïaññòâîìú)
ãëàã0ëåòú:

Ï ðè÷àùaåòñz

ð a á ú á 9 ³ é , è 4ì >ê ú ,
÷cò íaãw è3 ñ™aãw ò¸ëà è3 êð0âå ÃDà è3
ÁGà è3 Ñï7ñ à íaøåãw ¯}ñà ÕròA, âî
œñòàâëeí³å ãðýõHâú è3 âú æè1ç íü
â¸÷íóþ.
È# ä³aêîíú œòèðaåòú º3ìY ¢ñòí¨ ïëaòîìú: è3
öýëyåòú ïðè÷àñòè1â ûéñz ñ™yþ ÷aøó, è3
ïîêëîíè1âñz tõ0äèòú.
È# òaêw ïðè÷àùaþòñz âñè2.
Ïî ïðè÷àùeí³è æå, âõ0äèòú ¿åðeé âî ñ™hé nëòaðü, è3 ïîñòàâësåòú ñ™az íà ñ™¸ìú ïðåñò0ëý.
ÒîãäA ïð³eìú ä³aêîíú ñ™hé äjñêîñú âåðõY ñ™aãw
ïîòèðS, è3 ãëàã0ëz âîñêðå6ñíûz ïBñíè ñ³‰:
Âîñêðåñeí³å Õrò0âî âè1äýâøå...
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Vìøím, Pane, a vyznávám, e jsi ty vpravdì Kristus,
Syn Boha ivého…
K pøijímání pøistupují jeden po druhém, klanìjí
se a s veškerým vnitøním pohnutím i bázní
skládají ruce na prsou do podoby køíe, a tak
pøijímají Boské Tajiny. — Knìz podává svaté
pøijímání (Tìla a Krve Pánì, jak je obvyklé,
s veškerou opatrností), øka:

Pøijímá sluebník Boí (jméno) dra-

hocenné a svaté Tìlo a Krev Pána
a Boha i Spasitele našeho Jeíše
Krista na odpuštìní høíchù a k
ivotu vìènému.
Diákon (nebo pøisluhující) pøidrí mezi
kalichem a ústy pøijímajícího rozprostøený
iliton, jím pak kadému ihned po pøijímání
osuší ústa. Pøijímající poté políbí svatý kalich
dole, a poodstoupiv, pokloní se a pokøiuje; pak
odchází. Podobnì i ostatní pøijímající.
Po ukonèení pøijímání odchází knìz do oltáøe
a postaví svatý kalich na svatý prestol. Není-li
pøijímajících, diákon ihned po slovech: „S bázní
Boí…“ odevzdá svatý kalich knìzi, který jej
postaví na svatý prestol.
Diákon rovnì odejde do oltáøe a vzav svatý
diskos a dre jej nad svatým kalichem, øíká
následující paschální písnì:
Vzkøíšení Kristovo spatøivše…
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Âîñêðåñeí³å Õrò0âî âè1äýâøå, ïîêëîíè1ìñz
ñ™0ìó ÃäCó ¯}ñó, º3äè1íîìó áåçãð¸øíîìó.
ÊròY òâîåìY ïîêëàísåìñz ÕròE, è3 ñ™0å
âîñêrí³å òâîE ïîeìú è3 ñëaâèìú: òh áî º3ñè2
ÁGú íaøú, ðaçâý òåáE è3í0ãî íå çíaåìú, è4ìz
òâîE è3ìåíyåìú. Ïð³èäè1òå âñè2 â¸ðí³è,
ïîêëîíè1ìñz ñ™0ìó Õrò0âó âîñêrí³þ: ñe áî
ïð³è1äå êrò0ìú ðaäîñòü âñåìY ìjðó. ÂñåãäA
áëàãîñëîâsùå ÃäCà, ïîeìú âîñêrí³å º3ãw2:
ðàñïsò³å áî ïðåòåðï¸âú, ñìeðò³þ ñìeðòü
ðàçðóøè2.
Ñâýòè1ñz, ñâýòè1ñz, í0âûé ¯åðóñàëè1ìå, ñëaâà
áî ÃäCíz íà òåá¨ âîçñ³S. Ëèêyé íhíý, è3
âåñåëè1ñz Ñ³Híå: òh æå ÷còàz êðàñyéñz Áödå, œ
âîñòaí³è ðæcòâA òâîåãw2.
Q ïañõà âeë³z, è3 ñâzùeííýéøàz, ÕròE! q

ìyäðîñòå, è3 Ñë0âå Á9³é è3 ñè1ëî! Ïîäàâaé
íaìú è4ñ òýå òåáE ïðè÷àùaòèñz, âú
íåâå÷eðíýìú äíè2 öaðñòâ³z òâîåãw2.
Œòèðaåòú ñ™0þ ãyáîþ ¾ýëw2 ä0áðý, ñî âíèìaí³åìú
è3 álãîãîâ¸í³åìú, ãëàã0ëz ñëîâåñA ñ³‰:
Tìhé, ÃDè, ãðýõè2...
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Vzkøíšení Kristovo spatøivše, pokloòme se
svatému Pánu Jeíši, jedinému bezhøíšnému. Køíi tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkøíšení tvé opìváme a slavíme, nebo
ty jsi Bùh náš, kromì tebe jiného neznáme
a jméno tvé vzýváme. Pojïte, všichni vìrní, pokloòme se svatému Kristovu vzkøíšení, nebo hle, skrze køí pøišla radost celému svìtu. Vdycky blahoslovíce Pána, opìváme vzkøíšení jeho, nebo ukøiování
pøetrpìv, smrtí smrt znièil.
Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo
záøí na tobì sláva Hospodinova. Plesej
nyní a vesel se, Sione! Ty pak, pøeèistá Bohorodice, ozdob se slávou ze vzkøíšení
toho, jeho jsi porodila!
Ó, Pascho veliká a nejposvátnìjší, Kriste!
Ó, Moudrosti a Slovo Boí a Sílo! Daruj
nám opravdovìji tebe pøijímat v bezveèerném dni království tvého.
Stírá svatou hubkou dùkladnì, pozornì a se
zboností, co je na diskose (èásteèky za svaté a za
ivé i zesnulé), do kalicha, øka tiše:
Smyj, Pane, høíchy…

188

Liturgie sv. Jana Zlatoústého

T

ìhé, ÃDè, ãðýõè2 ïîìèíaâøèõñz
çä¨ êð0â³þ òâîeþ ÷åñòí0þ, ìlòâàìè ñ™hõú òâîè1õú.
È# ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðü ïîêð0âöåìú, ïîä0áíý
è3 íà ñ™hé äjñêîñú âîçëàãaåòú ¾âýçäè1öó è3
ïîêð0âöû. (Òaæå ãëàãî1ëåòú ìë7òâó: Álãîäàðè1ìú òS,
ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, álãîä¸òåëþ äyøú íaøèõú:)
Ñù7eííèêú æå áëàãîñëîâësåòú ëþ1äè, ïðèãëàã0ëz
âîçãëañíw:

Ñ ïàñè2, Á9å, ëþ1ä è òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å òâîE.

È# œáðàùaþòñz ä³aêîíú æå è3 ñù7eííèêú êú ñ™¸é
òðàïeçý, è3 êàäè1òú ñù7eííèêú òðè1æäû, ãëàã0ëz âú
ñåá¨:

Â îçíåñè1ñz íà íá7ñA, Á9å, è3 ïî âñeé çåìëè2
ñëaâà òâîS.
Ëè1êú æå ïîeòú:

Âè1äýõîìú ñâ¸òú è4ñòèííûé, ïð³sõîìú Äõ7à íácíàãî, œáðýò0õîìú â¸ðó è4ñòèííóþ, íåðàçä¸ëüíýé Òðböý ïîêëàísåìñz: òa áî íañú ñïàñëA
º4ñòü.
Áëàãîñëîâeíú ÁGú...
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S

myj, Pane, høíchy zde vzpomenutých svou drahocennou Krví na
pøímluvy svatých svých.

Pokrývá svatý kalich pokrovcem, uloí na svatý diskos svatou hvìzdici, svatou lièku a ostatní pokrovce. Pokud ji ještì neøíkal, tedy nyní knìz øíká dìkovnou modlitbu: „Dìkujeme tobì, lidumilný Vládce,
dobrodinèe duší našich…“
Knìz, postaviv se do svatých dveøí a ehnaje lid, dí
pøitom hlasitì:

Spasi,

Boe, lid svùj a poehnej
dìdictví svému.
Knìz se obrací ke svatému prestolu, tøikrát okuøuje
svaté Dary na oltáøi, øka potichu:

P

ovznesl ses na nebesa, Boe, a po
celé zemi se rozšíøila sláva tvá.

Vìøící zpívají: Vidìli jsme svìtlo pravé, pøijali
jsme Ducha nebeského, nalezli jsme víru
pravou, nerozdílné Trojici klaníme se, nebo ta
spasila nás.

Poehnaný jest Bùh…
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Òaæå âçeìú ñù7eííèêú ñ™hé äjñêîñú, âîçëàãaåòú íà
ãëàâY ä³aêîíà, è3 ä³aêîíú ïð³eìú è3 ñî áëàãîãîâ¸í³åìú, çðS âí¨ êú äâeðåìú, íè÷ò0æå ãëàã0ëz,
tõ0äèòú âú ïðåäëîæeí³å, è3 ïîñòàâësåòú è5.
Ñù7eííèêú æå ïîêëîíè1âñz, è3 ïð³eìú ñ™hé ïîòè1ðü,
è3 œáðaùñz êú äâeðåìú, çðS íà ëþ1äè, ãëàã0ëåòú
òaéíw:

Áëàãîñëîâeíú ÁGú íaøú:
È# âîçãëañíw:

Â ñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè

âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Äà è3ñï0ëízòñz ¢ñòA íaøz õâàëeí³z òâîåãw2,
ÃäCè, êw äà ïîeìú ñëaâó òâîþ2, êw
ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú ïðè÷àñòè1òèñz ñ™û6ìú
òâîè6ìú, á9eñòâºííûìú, áåçñìº1ðòíûìú è3
æèâîòâîðsùûìú òaéíàìú, ñîáëþäè2 íañú âî
òâîeé ñ™híè âeñü äeíü ïîó÷aòèñz ïðaâäý
òâîeé. ¥ëëèëy³à, ´ëëèëy³à, ´ëëèëy³à.
È# è3çøeäú ä³aêîíú ñ¸âåðíîþ äâeð³þ, è3 ñòaâú íà
náh÷íîìú ì¸ñòý, ãëàã0ëåòú:
Ïð0ñòè ïð³è1ìøå...
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Potom knìz vezme svatý diskos, postaví jej na hlavu
diákona a diákon uchopiv jej zbonì, stane ve svatých dveøích, pohledí z nich ven (k lidu), a pak odchází k ertveníku, na který diskos postaví. Knìz,
pokloniv se, vezme svatý kalich, èiní jím køí nad
antiminsem, øíkaje tiše:

Poehnaný jest Bùh náš.
Poté stane ve svatých dveøích a ehnaje svatým kalichem lidu, zvolá:

Vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky
vìkùv.

Vìøící: Amen.
A odejde k ertveníku, na který svatý kalich postaví, a pøijav kadidelnici, tøikrát jej okouøí. Pak se
postaví opìt pøed svatým prestolem.
Vìøící zpívají: A naplnìna jsou ústa naše
opìvováním slávy tvé a chválením tebe, ó Pane,
e jsi uznal nás za hodné úèastniti se svatých
tvých Boských, nesmrtelných a oivujících
Tajin. Zachovej nás v posvìcení svém, abychom
po celý den uèili se pravdì tvé. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Povznesme se! Pøijavše Boské…
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Ïð0ñòè ïð³è1ìøå á9eñòâåííûõú, ñ™hõú,
ïðå÷còûõú, áåçñìeðòíûõú, íåáeñíûõú è3 æèâîòâîðsùèõú, ñòðaøíûõú Õrò0âûõú ò†èíú, äîñò0éíw áëàãîäàðè1ìú ÃäCà.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Çàñòóïè2, ñïàñè2, ïîìè1ëóé è3 ñîõðàíè2 íañú Á9å
òâîeþ álãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ä eíü âeñü ñîâåðøeíú, ñ™ú, ìè1ð åíú è3

áåçãð¸øåíú è3ñïðîñè1âøå, ñaìè ñåáE è3 äðóãú
äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY ÁGó
ïðåäàäè1ìú.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
¯åðeé æå ïðsìw äåðæS º3ë³å, ñîãíyâú ´íò³ìè1íñú,
òâîðè1òú íàä8 íè1ìú êròú.



Âîçãëàøaåòú:

êw òû2 º3ñ è2 œñâzùeí³å íaøå, è3
òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, Nö7Y , è3 Ñí7ó ,
è3 Ñ™0ìó Äõ7ó , íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ñú ìè1ðîìú...
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Knìz skládá antimins. Diákon vychází severními
dveømi z oltáøe a postaviv se pøed svaté dveøe, pronáší ektenii:

Povznesme se! Pøijavše Boské, svaté,

pøeèisté, nesmrtelné, nebeské a oivující
strašné Tajiny Kristovy, dùstojnì dìkujme
Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Zastaò se nás, spasi nás, smiluj se nad
námi a zachovej nás, Boe, blahodatí svou.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Celý den dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami sebe i druh druha
i veškeren ivot náš Kristu Bohu poruème!
(Pokøiovav se a pokloniv se, odstoupí pøed ikonu.)
Vìøící: Tobì, Hospodine.
Knìz drí zpøíma svaté evangelium, èiní jím nad
sloeným antiminsem køí a praví hlasitì:

Nebo tys posvìcení naše, a tobì
slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vdycky, a na vìky
vìkùv.
Knìz:

Odejdìme v pokoji…
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Ëè1êú: ¥ìè1íü.
¯åðeé:

Ñú

ìè1ð îìú è3ç häåìú.

Ëè1êú: Œ è4ìåíè ÃäCíè.
Ä³aêîíú:

Ã äCó

ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Á

Ìlòâà çààìâHííàz âîçãëañíw:

lãîñëîâëszé álãîñëîâsùûz òS, ÃäCè,
è3 œñâzùazé íà òS ¢ïîâaþùûz,
ñïàñè2 ëþ1äè òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å
òâîE, è3ñïîëíeí³å öRêâå òâîåS ñîõðàíè2,
œñâzòè2 ëþ1á zùûz áëàãîë¸ï³å ä0ìó
òâîåãw2: òû2 ò¸õú âîñïðîñëaâè á9eñòâåííîþ òâîeþ ñè1ëîþ, è3 íå œñòaâè íañú ¢ïîâaþùèõú íà òS. Ìè1ðú ìjðîâè òâîåìY äaðóé,
öeðêâàìú òâîè6ì ú, ñâzùeííèêwìú,
â0èíñòâó, è3 âñBìú ëþ1äåìú òâîè6ìú. êw
âñsêîå äàsí³å álãî, è3 âñsêú äaðú ñîâåðøeíú ñâhøå º4ñòü, ñõîäsé t òåáE Nö7A
ñâ¸òwâú: è3 òåá¨ ñëaâó, è3 álãîäàðeí³å, è3
ïîêëîíeí³å âîçñûëaåìú, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3
Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý...
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Vìøící: Amen.
Knìz, poehnav se, políbí svaté evangelium a vychází svatými dveømi za ambon, øka:

Odejdìme v pokoji.
Vìøící: Ve jménu Pánì.
Diákon, obrácen mírnì ke svatým dveøím:

K Hospodinu modleme se.
Vìøící: Hospodi, pomiluj.
Knìz, postaviv se pod ambonem, modlí se
zaambonovou modlitbu (nahlas):

H

ospodine, jen blahoslovíš ty,
kdo dobroøeèí tobì, a posvìcuješ
ty, kdo doufají v tebe, spasi lid svùj
a poehnej dìdictví svému, zachovej plnost církve své, posvì ty, kdo milují
krásu domu tvého, proslav je Boskou
mocí svou, a neopouštìj nás, doufající
v tebe. Udìl pokoj svìtu svému, církvím svým, knìím, vlasti naší a všemu
lidu svému. Nebo všeliké dání dobré
a kadý dar dokonalý shùry jest, sestu-pující od tebe, Otce…
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Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Òaæå: Áyäè è4ìz ÃäCíå: òðè1æäû.
È# pàë0ìú lã: Áëàãîñëîâëþ2 ÃäCà:
Ìîëè1ò âý æå ãëàã0ëåìýé,
ä³aêîíú ñòîè1òú íà äåñí¸é
ñòðàí¨ ïðåä8 Ÿáðàçîìú âLêè
õròA, äåðæS nðaðü ñâ0é,
ãëàâY ïðèêë0íü, äî ñîâåðøeí³z ìlòâû: ñeé æå ñêîí÷aâøåéñz, ñù7e ííèêú áw âõ0äèòú ñ™hìè
äâeðüìè, è3 tøeäú âú ïðåäëîæeí³å, ãëàã0ëåòú
íàñòîsùóþ ìlòâó:
Ìlòâà, ãëàã0ëåìàz âíåãäA ïîòðåáè1òè ñ™†z:

È#ñïîëíeí³å çàê0íà è3 ïðîð0êwâú ñaìú
ñhé, ÕròE Á9å íaøú, è3ñï0ëíèâûé âñE
N§åñêîå ñìîòðeí³å, è3ñï0ëíè ðaäîñòè è3
âåñeë³z ñåðäöA íaøz, âñåãäA, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ä³aêîíú æå âøeäú è3 ñaìú ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ, ïîòðåáësåòú ñ™†z ñî ñòðaõîìú, è3 ñî âñsêèìú
¢òâåðæäeí³åìú.
Áëàãîñëîâeí³å ÃäCí å...
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pující od tebe, Otce svìtel, a tobì
chválu, díky a èest vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.
Vìøící: Budi jméno Hospodinovo blahosloveno… (Tøikrát)
Nyní je mono èíst alm 33. / 34. a rozdávat
antidor. (U nás se nekoná.)
Diákon pøi zaambonové modlitbì stojí pøed
ikonou Spasitele, dre orar svùj a hlavu
sklonìnou do ukonèení modlitby. Na konci jejím
se pokøiuje spolu s knìzem a odejde severními
dveømi k ertveníku, aby zde poil zbylé svaté
Dary s bázní a velkou úctou.
Knìz po ukonèení modlitby vejde do oltáøe
svatými dveømi a øíká nad diákonem modlitbu
ke spotøebování svatých Darù:

Ty jediný jsi naplnìním Zákona a prorokù,
Kriste Boe náš, vyplniv veškerý úmysl Otcùv, naplò radostí a veselím srdce naše,
vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky vìkùv.
Knìz vychází a rozdìluje lidem antidor (u nás
se to vìtšinou nekoná).
Poehnání Hospodinovo na vás…
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[çðè2] Ñù7eííèêú æå è3çøeäú, äàeòú ëþ1äåìú
´íòjäwðú.

Á

Ïî ñêîí÷aí³è æå pàëìA, è3 ðàçäàsí³è ´íòjäwðà,
ãëàã0ëåòú:

ëàãîñëîâeí³å ÃäCí å íà âañú, òîãw2
álãîäaò³þ è3 ÷lâýêîëþ1á ³åìú, âñåãäA,
íhíý è3 ïðè1ñ íw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.
Ñù7eííèêú: Ñëaâà òåá¨, ÕròE Á9å, ¢ïîâaí³å
íaøå, ñëaâà òåá¨.
Ëè1êú: Ñëaâà, è3 íhíý: ÃäCè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû.
Áëàãîñëîâè2.
Ñù7eííèêú:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìlò-

âàìè ïðå÷còûz ñâîåS Ì™ðå (è3 ïðH÷àz), è4æå
âî ñ™hõú nö7A íaøåãw ´ðõ³åïcêïà Êwíñòàíòjíz ãðaäà ¯waííà çëàòîyñòàãw: è3 ñ™aãw
è4ì>êú (º3ãHæå º4ñòü õðaìú), è3 ñ™aãw è4ì>êú (º3ãHæå
º4ñòü äeíü), è3 ñ™hõú ïðaâåäíûõú áGîoö7ú
¯wàêjìà è3 ííû, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú, êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú.
Íhíý tïóùaåøè...
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Po dokonèení ètení almu a rozdání antidoru
knìz (stoje ve svatých dveøích) ehná vìøícím.

Poehnání Hospodinovo na vás,
blahodatí a lidumilností jeho,
vdycky, nyní i pøíštì, a na vìky
vìkùv.
Vìøící: Amen.
Knìz (èelem ke svatému prestolu):

Sláva

tobì, Kriste Boe, nadìje
naše, sláva tobì!

Vìøící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
Hospodi, pomiluj (tøikrát). Poehnej!
Knìz vezme naprestolní ehnací køí, vychází pøed
svaté dveøe a pronáší propuštìní, ehnaje lid:

(Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bùh
náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù,
svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského, svatých … (jejich jest chrám tento a jejich památku dnes
slavíme) a svatých spravedlivých (bohoro-dièù) Jáchyma i Anny…
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Ëè1ê ú
æå
(¿ìïåðaòîðà).

ìíîãîë¸òñòâóåòú

ïàòð³àõà

È# ñâzùeííèêú, âøeäú âî ñ™hé nëòaðü,
ñîâëà÷è1òñz ñâzùeííûz näeæäû, ãëàã0ëåòú
áëàãîäaðñòâåííûz ìîëè1òâû.
Òaæå: Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# ïî §å

íaøú:
Tïóñòè1òåëüíûé òðîïaðü (ãëañú }):

ñòú òâîè1õ ú êîæå ñâ¸òëîñòü nãíS
âîçñ³sâøè álãîäaòü, âñåëeííóþ ïðîñâýòè2: íå
ñðåáðîëþ1á³z ìjðîâè ñîêðHâèùà ñíèñêA, âûñîòY
íaìú ñìèðåíîìyäð³z ïîêàçA. Íî òâîè1ìè
ñëîâåñû2 íàêàçyz, Ÿ§å ¯waííå Çëàòîyñòå: ìîëè2
Ñë0âà ÕròA ÁGà, ñïàñòè1ñz äóøaìú íaøûìú.
Ñëaâà (êîíäaêú, ãëañú ¾7):

T íá7ñú ïð³sëú º3ñè2 á9eñòâåííóþ álãîäaòü, è3
òâîè1ìà ¢ñòíaìà âñ‰ ¢÷è1øè ïîêëàísòèñz âú
Òðbö ý º3ä è1í îìó ÁGó, ¯waííå Çëàòîyñòå,
âñåálæeííå ïðïdáíå, äîñò0éíw õâaëèìú òS:
º3ñ è1 áî íàñòaâíèêú, êw á9eñòâºííàz
kâësz.
Ïðåäñòaòåëüñòâî õð³ñò³aíú...

Øád liturgie vìrných
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dièù) Jáchyma i Anny, i všech svatých,
nech smiluje se nad námi a spasí nás jako
blahý a lidumil.
Vìøící: Amen.
Vìøící u nás vìtšinou pøistupují pro poehnání
a políbit svatý køí. (V nìkterých krajích se
zpívá mnoholetí biskupùm apod..)
Knìz se vrací do svatého oltáøe. Zavírají se
svaté dveøe a zatahuje opona. Knìz svléká
posvátná roucha. Ètou se modlitby po svatém
pøijímání.
Po tom øíká knìz (mùe øíkat almista):

Nyní propouštíš… Trisagion a po Otèenáš
Závìreèný tropar a kondak sv. Janu Zlatoústému:

Blahoda z úst tvých, jako záø ohnì se zaskvìvší, osvítila celý svìt, poklady nezištnosti jemu nalezla a výsost pokory nám
ukázala; avšak uèe nás slovy svými, otèe
Jene Zlatoústý, pros Slovo, Krista Boha,
aby spasil duše naše. (8. hlas)
»Sláva …«
S nebes pøijal jsi blahoda Boskou a ústy
svými uèíš všechny klanìti se v Trojici je-dinému Bohu…
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È# íhíý (áGîð0äè÷åíú):

Ïðåäñòaòåëüñòâî õð³ñò³aíú íåïîñòhäíîå, õîäaòàéñòâî êî òâîðöY íåïðåë0æíîå, íå ïðeçðè
ãð¸øíûõú ìîëeí³é ãëañû: íî ïðåäâàðè2, êw
áëàãaz, íà ï0ìîùü íañú â¸ðíw çîâyùèõú òè2:
¢ñêîðè2 íà ìîëè1òâó, è3 ïîòùè1ñz íà ¢ìîëeí³å,
ïðåäñòaòåëüñòâóþùè ïðè1ñíw Áödå, ÷òyùèõú òS.
È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

ÃäCè, ïîìè1ëóé, â7i. ×åñòí¸éøóþ: Ñëaâà, è3 íhíý:
È# òâîðè1òú tïyñòú.
Ïîòðåáè1âøó æå ä³aêîíó ñ™†z ñî âñsêèìú
nïàñeí³åìú, êw íè÷åìY t ¾ýëw2 äð0áíýéøèõú ïañòè êðóïè1öú, è3ëè2 œñòaòèñz, íàë³sâú âî
ñ™yþ ÷aøó t â³íA è3 âîäû2, è3 ïîòðåáè1âú, è3
ñîïðsòàâú ãyáîþ âñþ2 ìîêðîòY. Òaæå ñëàãaåòú
ñ™û6z ñîñyäû âêyïý, è3 œáâzçaâú è4õú, ïîëàãaåòú íà náh÷íîìú ì¸ñòý, ãëàã0ëz: Íhíý
tïóùaåøè: è3 ïð0÷àz, êîæå è3 ñù7eííèêú. È#
œìûâaåòú ðyêè íà náh÷íîìú ì¸ñòý, è3
ïîêëîíè1âñz âêyïý ñî ñù7eííèêîìú, òâîðsòú
tïyñòú, è3 álãîäàðsùå áGà œ âñ¸õú è3ñõ0äzòú.
Êîíeöú á9eñòâåííûz ë³òóðãjè
ñ™aãw ¿waííà çëàòîyñòàãw.

Øád liturgie vìrných
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dinému Bohu, Jene Zlatoústý, nejblaenìjší, ctihodný, dùstojnì chválíme
tebe, nebo ty jsi vùdce, jen zjevuje vìci
Boské. (6. hlas)
»I nyní …« (Závìreèný kondak, 6. hlas)
Nezahanbitelná zastánkynì køesanù, jistá prostøednice u Stvoøitele, nepøeslechni
prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás horlivì, nebo ty, Bohorodice, vdy ochraòuješ
ty, kteøí uctívají tebe.
Mùe se zpívat i tropar dne.

Hospodi, pomiluj (12×). Tebe nad cherubíny ctìnìjší… Sláva… I nyní… A propuštìní.
Diákon spotøebuje svaté Tajiny s velkou opatrností,
aby ve svatém kalichu nezùstal nebo nevypadl ven
ani nejmenší drobeèek, vlévaje do nìj trochu vína
a pak vody, opatrnì jimi vyplachuje svatý kalich,
poívaje vše. Poté vytøe veškerou vlhkost ze svatého
kalicha svatou houbou (a svatým ubrouskem). Potom skládá všechny liturgické nádoby k sobì, pokrývá je (èi zabaluje) a ukládá je na patøièné místo.
Øíká spolu s knìzem: Nyní propouštíš… A následu-
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Tïyñòû
äíeâí³è âî âñþ2
ñåäìè1öó, ïî náh÷àþ
ñ™û6z âîñò0÷íûz öRêâå.
Âú íåä¸ëþ íà òðåíè:

Âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú
íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷còûz ñâîåS Ì™ðå,
ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú, (è3 ñ™hõú
õðaìà, è3 äíE:) (è5æå âî ñ™hõú nòº1öú íaøèõú
Ìåf0ä³à è3 Êmðjëëà, ¢÷è1òåëåé ñëîâeíñêèõú:
ñ™aãw ðàâíîàï0ñòîëüíàãw âåëè1êàãw êí7çz Ðàñòèñëaâà: è5æå âî ñ™hõú ñòròîòeðïöåâú êíz1çz
Âz÷åñëaâà è3 êízãè1íè Ëþäìè1ëû: ïðïdáíûõú è3
áGîí0ñíûõú nòº1öú íaøèõú ¯waííà ÷eøñêàãw
è3 Ïðîê0ï³z ñaçàâñêàãw: ñâzùåííîìy÷åíèêà
Ãîðaçäà: ñ™è1òåëz è3ñïîâ¸äíèêà ¥ëåxjà êàðïàòîðó1ññêàãw) è3 ïðH÷àz, êîæå âhøå ïè1ñàíî.
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jící. Umývá si ruce (i ústa) na obvyklém místì (stejnì jako knìz to èiní hned po svatém pøijímání), klaní
se spolu s knìzem a po propuštìní odcházejí, za
všechno vzdávajíce díky Bohu.
Konec Boské liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Zakonèení liturgie
pro jednotlivé dny v týdnu
V nedìli:
Vstavší z mrtvých, Kristus, pravý Bùh náš, na
pøímluvy pøeèisté Matky své, svatých slavných
a všechvalných apoštolù, svatého otce našeho
Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského, svatých … (jejich jest chrám tento a jejich památku dnes slavíme) (i svatých otcù
našich Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských,
sv. Rostislava, kníete moravského, sv. kníat
a muèedníkù Václava a Ludmily, ctihodných
a bohonosných otcù našich Ivana Èeského
a Prokopa Sázavského, svìtitele muèedníka
Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe Alexije Karpatského) a svatých
spravedlivých (bohorodièù) Jáchyma i Anny,
i všech svatých, nech smiluje se nad námi
a spasí nás jako blahý a lidumil.
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Âú íåä¸ëþ âe÷åðà, è3 âú ïîíåä¸ëüíèêú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñ òèííûé ÁGú íaøú, ìlòâàìè
ïðå÷cò ûz ñâîåS Ì™ðå, ïðåäñòaòåëüñòâû
÷åñòíhõú íácíûõú ñè1ëú áåçïë0òíûõú: ñ™hõú
ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ïcëú: è3 ïðH÷àz.
Âú ïîíåä¸ëüíèêú âe÷åðà, è3 âî âò0ðíèêú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ÷åñòíaãw ñëaâíàãw
ïðîð0êà, ïðåäòe÷è è3 êðåñòè1òåëz ¯waííà, ñ™hõú
ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âî âò0ðíèêú âe÷åðà, è3 âú ñðeäó íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3
æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âú ñðeäó âe÷åðà, è3 âú ÷åòâåðò0êú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ñ™hõú ñëaâíûõú è3
âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú, è4æå âî ñâzòhõú nö7A
íaøåãw Í³êîëaà ´ðõ³åïjñêîïà, ìmðëmêjéñêàãw
÷óäîòâ0ðöà: è3 ïðH÷àz.

Zakonèení liturgie
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V pondìlí:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, úctyhodných nebeských mocností
beztìlesných, svatých slavných a všechvalných
apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

V úterý:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatého slavného proroka, Pøedchùdce a Køtitele Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Ve støedu:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, mocí uctívaného a oivujícího
Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

Ve ètvrtek:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatých slavných a všechvalných
apoštolù, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Likejských, divotvùrce…
(Dále jako v nedìli.)
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Âú ÷åòâåðò0êú âe÷åðà, è3 âú ïzò0êú íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3
æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
Âú ïzò0êú âe÷åðà, è3 âú ñóááHòó íà òðåíè:

Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 äîáðîïîá¸äíûõú ìy÷åíèêwâú, ïðïdáíûõú è3 áGîí0ñíûõú nö7ú íaøèõú, [è3 ñ™aãw õðaìà è3 äíE] è3 ïðH÷àz.
¥ âî âñþ2 ñåäìè1öó íà ñ™¸é ë³òóðãjè áûâaþòú
tïyñòû, êîæå ïðåäïèñañz, íà âå÷eðíè è3 íà
òðåíè ïî äíeõú: ò0÷³þ ïðèëàãaåòñz è3 ñ™aãw
è4ìz, º3ãHæå º4ñòü ë³òóðãjà, ñè1öå: È$æå âî ñ™hõú
nö7A íaøåãw ¯waííà, ´ðõ³åïcêïà Êwíñòàíòjíz
ãðaäà, çëàòîyñòàãw. — Â¸äîìî áyäè è3 œ ñeìú:
êw è3ä¸æå º4ñòü õðaìú Ñï7ñà ÕròA, ðæcòâî2, è3ëè2
áGîzâëeí³å, è3ëè2 âîçíåñeí³å, è3 ïðH÷àz, âú
ñåäìè1÷íîìú tïyñòý íå âîçãëàøaþòñz íèêîãäA
ïðaçäíè÷íûz tïyñòû, ò0÷³þ âîçãëàøaåòñz
ïðaçäíè÷íûé tïyñòú âú äeíü ïðaçäíèêà, è3 äî
täaí³z: ´ âî âeñü ã0äú ò0êìw, Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú: è3 ïðH÷àz ïî äíþ2.

Zakonèení liturgie
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V pátek:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, mocí uctívaného a oivujícího
Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)

V sobotu:
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatých slavných a všechvalných
apoštolù, svatých vítìzoslavných muèedníkù,
ctihodných a bohonosných otcù našich…
(Dále jako v nedìli.)
V prùbìhu celého týdne se pouívá na svaté liturgii
stejné propuštìní, jako je pøedepsáno na ten den pro
veèerní a jitøní bohoslubu, avšak s tím rozdílem, e
pøi liturgii se do propuštìní vkládá jméno svatého
otce, jeho liturgie se právì konala: „svatého otce
našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa…
Známo budi: v chrámech zasvìcených svátku Kristovì se pøi propuštìní v obyèejném týdnu nepouívají se sváteèní propuštìní. Pouze v den svátku a v následujících dnech a do opuštìní svátku se mohou
pronášet propuštìní náleející k danému svátku.
V prùbìhu roku se øíká jenom: (Vstavší z mrtvých)
Kristus, pravý Bùh náš… (A dále podle dne v týdnu
a dne v roce.)
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Tïyñòû âL÷íèõú ïðaçäíèêîâú
ãëàã0ëåì³è âú âå÷eðíþ, âî òðåíþ,
è3 âú ë³òóðãjþ ïî ÷è1íó
(ïðèëîæeíèå: âõ0äíîå).

Íà Ðæcòâî2 Õrò0âî:

(Âõ0äíîå: È#çú ÷ðeâà ïðeæäå äåííè1öû ðîäè1õú òS,
êësòñz ÃäCü è3 íå ðàñêaåòñz: òû2 ¿åðeé âî â¸êú
ïî ÷è1íó Ìåëõ³ñåäeêîâó.)
È$æå âú âåðòeïý ðîäèâhéñz, è3 âú ñëåõú
âîçëåãjé, íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z, Õrò0ñú
è4ñòèííûé ÁGú íaøú: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Íà ÁGîzâëeí³å:

(Âõ0äíîå: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå,
álãîñëîâè1õîìú âû2 è3çú ä0ìó ÃäCíz, ÁGú ÃäCü è3
kâè1ñz íaìú.)
È$æå âî ¯oðäaíý êðåñòè1òèñz è3çâ0ëèâûé t
¯waííà, íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z, Õrò0ñú
è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
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Zakonèení
na svátky Pánì
S verši, které na malém vchodu øíká knìz èi diákon
ihned po „Velemoudrost, povznesme se!“

Na Narození Pánì:
(Verš na malém vchodu: Z lùna pøed jitøenkou
zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospodin a nebude
toho eleti; ty jsi knìz navìky podle øádu Melchisedechova!)
Jen pro naše spasení v jeskyni se narodil a v
jesle se poloil, Kristus, pravý Bùh náš…
(Dále jako v nedìli.)

Na Zjevení Pánì:
(Verš na malém vchodu: Poehnaný, jen se béøe
ve jménu Pánì; ehnáme vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám!)
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Íà Ñð¸òåí³å:

(Âõ0äíîå: ÑêàçA ÃäCü ñïàñeí³å ñâîE, ïðåäú kçhêè
têðû2 ïðaâäó ñâîþ2.)
È$æå âî œá8sò³èõú ïðâdíàãw ÑmìåHíà íîñè1òèñz
è3çâ0ëèâûé, íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z, Õrò0ñú
è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Öâýòíyþ:

(Âõ0äíîå: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå,
álãîñëîâè1õîìú âû2 è3ç8 ä0ìó ÃäCíz, ÁGú ÃäCü, è3
kâè1ñz íaìú.)
È$æå íà æðåásòè Ÿñëè ñ¸ñòè è3çâ0ëèâûé, íaøåãw ðaäè ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå
äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Ïañõè, è3 âî âñþ2 ñâ¸òëóþ ñåäìè1öó:

(Âõ0äíîå: Âú öeðêâàõú áëàãîñëîâè1òå ÁGà, ÃäCà t
è3ñòH÷íèêú ¯çðaèëåâûõú.)
Õrò0ñú âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú, ñìeðò³þ
ñìeðòü ïîïðaâûé, è3 ñyùûìú âî ãðîá¸õú
æèâ0òú äàðîâaâûé, è4ñòèííûé ÁGú íaøú:
è3 ïð0÷åå äî êîíöA.

Zakonèení
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Jen pro naše spasení v Jordánì od Jana køtíti
se ráèil, Kristus, pravý Bùh náš…
(Dále jako v nedìli.)

Na Obìtování Pánì
(Setkání Pána se Simeonem):
(Verš na malém vchodu: Zvìstoval Hospodin spasení své, pøed pohany odkryl spravedlnost
svou.)
Jen pro naše spasení na loktech spravedlivého Simeona nositi se ráèil, Kristus, pravý Bùh
náš… (Dále jako v nedìli.)

Na nedìli Kvìtnou:
(Verš na malém vchodu: Poehnaný, jen se béøe
ve jménu Pánì. ehnáme vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám!)
Jen pro naše spasení na oslátko se posaditi
ráèil, Kristus, pravý Bùh náš…
(Dále jako v nedìli.)

V nedìli Paschy
a po celý Svatý svìtlý týden:
(Verš na malém vchodu: Ve chrámech dobroøeète
Bohu, Hospodinu, kdo pocházíte z vyvoleného
lidu jeho!)
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Íà Âîçíåñeí³å:

(Âõ0äíîå: Âçhäå ÁGú âú âîñêëèêíîâeí³è, ÃäCü âî
ãëañý òðyáíý.)
È$æå âî ñëaâý âîçíåñhéñz t íañú íà íeáî, è3
œäåñíyþ ñýähé ÁGà è3 Nö7A, Õrò0ñú è4ñòèííûé:
è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
Âú íåä¸ëþ Ïzòäåñsòíóþ:

( Âõ0äíîå: Âîçíåñè1ñ z ÃäCè ñè1ë îþ òâîeþ,
âîñïîeìú è3 ïîeìú ñè6ëû òâî‰.)
È$æå âú âèä¸í³è Ÿãíåííûõú šçû6êú ñú íá7ñE
íèçïîñëaâûé ïðåñ™aãî Äõ7à, íà ñ™û6z ñâî‰
¢÷åíèêè2 è3 ´ïcëû, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïðH÷àz.
Íà Ïðåwáðàæeí³å:

(Âõ0äíîå: ÃäCè, ïîñëè2 ñâ¸òú òâ0é, è3 è4ñòèíó
òâîþ2, òa ìz íàñòaâèñòà, è3 ââåä0ñòà ìS âú
ã0ðó ñ™yþ òâîþ2.)
È$æå íà ãîð¨ fàâHðñòýé ïðåwáðàçè1âûéñz âî
ñëaâý, ïðåä8 ñ™hìè ñâîè1ìè ¢÷åíèêè2 è3 ´ïcëû,
Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.
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Vstavší z mrtvých, Kristus, jen smrtí smrt
pøekonal a jsoucím ve hrobech ivot daroval,
pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)

Ve svátek Nanebevstoupení Pánì:
(Verš na malém vchodu: Vznesl se Bùh s jásotem,
Hospodin za zvuku rohu.)
Jen se slávou od nás na nebesa vystoupil a po
pravici Boha Otce sedí, Kristus, pravý Bùh
náš… (Dále jako v nedìli.)

O svátcích Svatodušních:
(Verš na malém vchodu: Povstaò, Hospodine, ve
své moci. Budeme zpìvem oslavovat sílu tvou!)
Jen ve zpùsobu ohnivých jazykù s nebe seslal
pøesvatého Ducha na svaté své uèedníky
a apoštoly, Kristus, pravý Bùh náš…
(Dále jako v nedìli.)

Na Promìnìní Pánì:
(Verš na malém vchodu: Hospodine, sešli svìtlo
své a pravdu svou, abych byl pouèen jimi a uveden na svatou horu tvou!)
Jen na hoøe Tábor pøed svatými svými uèedníky i apoštoly slavnì se promìniti ráèil, Kristus, pravý Bùh náš… (Dále jako v nedìli.)
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Âñåìjðíîå Âîçäâè1æåí³å
÷åñòíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw ÊròA:

(Âõ0äíîå: Âîçíîñè1òå ÃäCà ÁGà íaøåãî, è3 ïîêëàíséòåñz ïîäí0æ³þ íHãó º3ãw2, êw ñâsòî
º4ñòü.)
Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú, ìîëè1òâàìè
ïðå÷è1ñòûz ñâîåS Ì™ðå, ñè1ëîþ ÷åñòíaãw è3
æèâîòâîðsùàãw êròA, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñòwëú: è3 ïðH÷àz.
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Zakonèení svaté liturgie na svátky
pøesv. Bohorodice:
(V nedìli: Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý
Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté Matky své, svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa mìsta Konstantinova i všech svatých,
nech smiluje se nad námi a spasí nás jako
blahý a lidumil.

Dodatek – svátek
Povýšení svatého Køíe:
(Verš na malém vchodu: Vyvyšujte Hospodina,
Boha našeho, a koøte se u podnoí jeho, nebo
svaté jest!)
Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèisté
Matky své, mocí uctívaného a oivujícího
Køíe, na pøímluvy svatých slavných a všechvalných apoštolù… (Dále jako v nedìli.)
Po z n á m k a :
Sváteèní propuštìní se pouívá pouze v den svátku
a ve dnech následujících a do opuštìní svátku. Pokud mají nìkteré veèerní nebo jitøní bohosluby
(napø. ve dnech Velkého týdne) své zvláštní propuštìní, je uvedeno v øádu tìchto bohoslueb (viz v Triodu bohosluby Velkého týdne a veèer nedìle
svatodušní).
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Å#ãäA ïîëy÷èøè ä0áðàãw
ïðè÷àùeí³z æèâîòâîðsùèõú
òaèíñòâåííûõú äàðîâaí³é,
âîñï0é ƒá³å, álãîäàðè2 âåëüìè2,
è3 ñ³‰ òeïëý t äóøè2
ÁGó ãëàã0ëè:
(¯åðeé: Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú...)
Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨,
Á9å.
Òaæå álãîäaðñòâåííóþ ñ³þ2 ìlòâó:

Álãîäàðþ1 òz ÃäCè Á9å ì0é, êw íå tðè1íóëú

ìS º3ñè2 ãð¸øíàãw, íî Ÿáùíèêà ìS áhòè
ñ™híü òâîè1õú ñïîä0áèëú º3ñè2. Álãîäàðþ1 òz,
êw ìåíE íåäîñò0éíàãî ïðè÷àñòè1ò èñz
ïðå÷è1ñ òûõú òâîè1õ ú è3 íácí ûõú äàðHâú
ñïîä0áèëú º3ñè2. Íî, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, íañú
ðaäè ¢ìeðûé æå è3 âîñêðåñhé, è3 äàðîâaâûé
íaìú ñòð†øíàz ñ³‰ è3 æèâîòâîð‰ùàz ò†èíñòâà, âî áëàãîäýsí³å è3 œñâzùeí³å äyøú è3
òýëeñú íaøèõú: äaæäü áhòè ñè6ìú è3 ìí¨ âî
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M o d l i t by p o
s v a t é m p ø ij í m á n í
Poté, co jsi obdrel úèast na ivotodárných a tajemných Darech, zapìj ihned s velkými díky a z duše své
vroucnì rci Bohu:

(Knìz: Blahosloven Bùh náš…)
Sláva tobì, Boe. Sláva tobì, Boe. Sláva
tobì, Boe.

Dìkuji tobì, Pane Boe mùj, e jsi neod-

mítl mne høíšného, ale uznal jsi mne za
hodna býti úèastníkem Svátostí tvých. Dìkuji tobì, e jsi mnì nehodnému dal pøijmouti pøeèisté tvé nebeské Dary. Avšak,
lidumilný Vládce, jen jsi pro nás zemøel
a pak z mrtvých vstal a nám strašné tyto
a oivující Tajiny daroval k prospívání
a posvìcení duším i tìlùm našim, dej, aby
ony byly i mnì k uzdravení duševnímu i tìlesnému, k odpuzení všeho zlého, k osvíce-
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è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà, âî tãíaí³å
âñsêàãw ñîïðîòè1âíàãw, âú ïðîñâýùeí³å
Ÿ÷³þ ñeðäöà ìîåãw2, âú ìè1ðú äóøeâíûõú
ìîè1õú ñè1ëú, âú â¸ðó íåïîñòhäíó, âú ëþá0âü
íåëèöåì¸ðíó, âî è3ñïîëíeí³å ïðåìyäðîñòè, âú
ñîáëþäeí³å çaïîâýäåé òâîè1õú, âú ïðèëîæeí³å á9eñòâåííûz òâîåS álãîäaòè, è3
òâîåãw2 öròâ³z ïðèñâîeí³å: äà âî ñ™híè
òâîeé ò¸ìè ñîõðàísåìü, òâîþ2 álãîäaòü
ïîìèíaþ âñåãäA è3 íå êòîìY ñåá¨ æèâY, íî
òåá¨ íaøåìó âLöý è3 álãîä¸òåëþ. è3 òaêw
ñåãw2 æèò³S è3çøeäú œ íàäeæäè æèâîòA
â¸÷íàãw, âú ïðèñíîñyùíûé äîñòè1ã íó
ïîê0é, è3ä¸æå ïðaçäíóþùèõú ãëañú íåïðåñòaííûé, è3 áåçêîíe÷íàz ñëaäîñòü çðsùèõú
òâîåãw2 ëèöA äîáð0òó íåèçðå÷eííóþ. Òh áî
º3ñè2 è4ñòèííîå æåëaí³å, è3 íåèçðå÷eííîå âåñeë³å
ëþ1ázùèõú òS, ÕròE Á9å íaøú, è3 òS ïîeòú
âñS òâaðü âî â¸êè.
Âåëè1êàãw Âàñjë³à, â7:

ÂLêî ÕròE Á9å, öRþ2 âýêHâú, è3 ñîä¸òåëþ

âñ¸õú, áëàãîäàðþ1 òz œ âñ¸õú, ±æå ìè2 º3ñè2
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ní oèí srdce mého, k pokoji duševních sil
mých, k víøe nezahanbitelné, k lásce nelicomìrné, k naplnìní moudrostí, k zachovávání pøikázání tvých, k úèinkování Boské
tvé blahodati a k získání království tvého;
abych Tajinami tìmito jsa v posvìcení zachován, stále byl pamìtliv tvé blahodati
a neil sobì, ale tobì, Vládci našemu
a Dobrodinci, a tak abych ivot tento dokonal v nadìji ivota vìèného a dosáhl vìèného pokoje tam, kde hlas slavících zní bez
pøestání a cítí nekoneèné štìstí ti, kdo zøí
nevypravitelnou krásu tváøe tvé. Nebo tys
pravá touha a nevýslovná radost
milujících tebe, Kriste Boe náš, a tebe
opìvá veškeré stvoøení na vìky. Amen.

V

ládce, Kriste Boe, Králi vìkùv a Uèiniteli všeho, dìkuji ti za všechno, co jsi mnì
poskytl dobrého, i za úèast na pøeèistých
tvých a oivujících Tajinách. Prosím tebe,
Blahý a Lidumile, zachovej mne pod záštitou svou a zastiò køídly svými, a dej mnì
a do posledního dechu mého s èistým svìdomím hodnì pøijímati Svátosti tvé na od-
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ïîäaëú, álãè1õú, è3 œ ïðè÷àùeí³è ïðå÷còûõú è3
æèâîòâîðsùèõú òâîè1õú òaèíñòâú. ìîëþ2
áw òS, álæå è3 ÷lâýêîëþ1á÷å, ñîõðàíè1 ìz
ïîä8 êð0âîìú òâîè1ìú, è3 âú ñ¸íè êðèëY
òâîeþ, è3 äaðóé ìè2 ÷è1ñòîþ ñ0âýñò³þ äaæå äî
ïîñë¸äízãw ìîåãw2 è3çäûõaí³z, äîñò0éíw
ïðè÷àùaòèñz ñ™híü òâîè1õú, âî œñòàâëeí³å
ãðýõHâú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ. Òh áî º3ñè2
õë¸áú æèâ0òíûé, è3ñ ò0÷íèêú ñ™híè,
ïîäaòåëü álãè1õú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
ñî nö7eìú, è3 Ñ™hìú Äõ7îìú, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.
Ìåòàôðañòà ïî ñò³õHìú, G:

Äaâûé ïè1ùó ìí¨ ïë0òü òâîþ2 â0ëåþ, ãíü
ñhé, è3 œïàëszé íåäîñòHéíûz, Äà íå
œïàëè1øè ìåíE, ñîä¸òåëþ ì0é. Ïa÷å æå
ïðîéäè2 âî äû ìî‰, Âî âñ‰ ñîñòaâû, âî
¢òð0áó, âú ñeðäöå: Ïîïàëè2 òeðí³å âñ¸õú
ìîè1õú ïðåãðýøeí³é. Äyøó œ÷è1ñòè, œñâzòè2
ïîìûøëº1í³z. Ñîñòaâû ¢òâåðäè2 ñú êîñòüìè2
âêyïý. ×yâñòâú ïðîñâýòè2 ïðîñòyþ ïzòåðè1öó. Âñåãî2 ìS ñïðèãâîçäè2 ñòðaõó òâîåìY.
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puštìní høíchù a k ivotu vìènému. Nebo
ty jsi Chléb ivý, pramen posvìcení, Dárce
všeho dobra, a tobì chválu vzdáváme, s Otcem i Svatým Duchem, nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv. Amen. (Od sv. Basila Velikého)

S

tvoøiteli mùj, jen jsi dobrovolnì dal
mnì za pokrm Tìlo své, ty jsi oheò pálící
nehodné; neseehni mne, pronikni spíše
v údy mé, vstup do všech èástí mé bytosti,
do útrob i v srdce mé. Spal trní všech prohøešení mých; oèis duši, posvì myšlení;
upevni vnitøní síly mé spolu s kostmi;
osvì patero smyslù; pøipevni mne celého
k bázni pøed tebou. Stále chraò, støez a zachovej mne od veškerého díla a slova dušehubného. Oèis, omyj a ozdob mne; polepši
mne, daruj mi poznání a osvì mne. Uèiò
mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv ji sídlem høíchu. Jeliko stal jsem se
pøíbytkem tvým, kdy vstoupilo do mne
svaté Pøijímání, nech prchá ode mne jako
pøed ohnìm kadé øádìní zla, kadá vášeò. Za pøímluvce své si pøed tebou, Milosrdným, volám všechny svaté, náèelníky
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Ïðè1ñíw ïîêðhé, ñîáëþäè1 æå è3 ñîõðàíè1 ìz T
âñsêàãw ä¸ëà è3 ñë0âà äóøåòë¸ííàãw.
Œ÷è1ñòè, è3 œìhé, è3 ¢êðàñè1 ìz: ¡äîáðè2,
âðàçóìè2, è3 ïðîñâýòè1 ìz. Ïîêàæè1 ìz òâîE
ñåëeí³å º3äè1íàãw Äõ7à, È# íå êòîìY ñåëeí³å
ãðýõA. Äà êw òâîåãw2 ä0ìó, âõ0äîìú
ïðè÷àùeí³z, êw nãíS ìåíE áýæè1òú âñsêú
¾ëîä¸é, âñsêà ñòðañòü. Ìîëè1òâåííèêè òåá¨
ïðèíîøY âñ‰ ñ™û6z, ×èíîíà÷†ë³z æå áåçïë0òíûõú, Ïðåäòe÷ó òâîåãî2, ïðåì{äðûz
´ïcëû, Êú ñè6ìú æå òâîþ2 íåñêâeðíóþ, ÷è1ñòóþ
ì™ðü: È$õæå ìîëüáû6 álãîóòð0áíå, ïð³èìè2
ÕròE ì0é, È# ñhíîìú ñâ¸òà ñîä¸ëàé òâîåãî2
ñëóæè1òåëz. Òh áî º3ñè2 œñâzùeí³å, è3 º3äè1íûé
Íaøèõú álæå äyøú è3 ñâ¸òëîñòü: È# òåá¨
ëýïîïîä0áíw. êw ÁGó è3 ÂLöý, ñëaâó âñè2
âîçñûëaåìú íà âñsêú äeíü.
Ìlòâà è3íaz:

Ò¸ëî òâîE ñ™0å, ÃäCè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, äà

áyäåòú ìè2 âú æèâ0òú â¸÷íûé, è3 êð0âü
òâîS ÷còíaz âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú. Áyäè
æå ìè2 álãîäàðeí³å ñ³E âú ðaäîñòü, çäðaâ³å è3
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øádù beztìlesných, Pøedchùdce tvého,
moudré apoštoly a s nimi i neposkvrnìnou,
èistou Matku tvou, jich prosby pøijmi,
Kriste mùj, a synem svìtla uèiò sluebníka tvého. Nebo tys jediný dobrý, posvìcení a svìtlo duší našich, a tobì jako Bohu
a Vládci, jak se náleí, slávu kadodennì
všichni vzdáváme. Amen. (Od sv. Metafrasta)

T

ìlo tvé svaté, Pane Jeíši Kriste, Boe
náš, budi mnì k ivotu vìènému a drahocenná Krev tvá na odpuštìní høíchù; budi
mnì tedy svatá veèeøe tato k radosti, zdraví a veselí. Ve strašný pak a druhý pøíchod
svùj, Pane, dej mnì høíšnému státi po
pravici slávy tvé, na pøímluvy pøeèisté
Matky tvé i všech svatých. Amen

P

øesvatá Vládkynì, Bohorodice, svìtlo
zatemnìlé duše mé, nadìje, záštito, útoèištì, útìcho, radosti moje – dìkuji ti, e jsi
mne nehodného uznala hodným státi se
úèastným pøeèistého Tìla a drahocenné
Krve Syna tvého. A tak ty, porodivší Svìtlo
pravé, osvì duchovní oèi srdce mého; porodivší pramen nesmrtelnosti, oivi mne,
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âåñeë³å: âú ñòðaøíîå æå è3 âòîð0å ïðèøeñòâ³å
òâîE ñïîä0áè ìS ãð¸øíàãî ñòaòè œäåñíyþ
ñëaâû òâîåS, ìlòâàìè ïðå÷è1ñòûz òâîåS
ì™ðå, è3 âñ¸õú ñ™hõú.
Ìlòâà è3íaz, êî ïðåñ™¸é Áödý:

Ïðåñ™az âL÷öå Áödå, ñâ¸òå ïîìðà÷eííûz

ìîåS äóøè2, íàäeæäî, ïîêð0âå, ïðèá¸æèùå,
¢òýøeí³å, ðaäîâàí³å ìîE: áëàãîäàðþ1 òz,
êw ñïîä0áèëà ìS º3ñè2 íåäîñò0éíàãî,
ïðè÷añòíèêà áhòè ïðå÷è1ñòàãw ò¸ëà, è3 ÷còíhz êð0âå ñí7à òâîåãw2. Íî ð0æäøàz è4ñòèííûé ñâ¸òú, ïðîñâýòè2 ìî‰ ìíûz Ÿ÷è
ñeðäöà: æå è3ñò0÷íèêú áåçñìeðò³z ð0æäøàz, œæèâîòâîðè1 ìz ¢ìåðùâëeííàãî ãðýõ0ìú: æå ìëcòèâàãw ÁGà ëþáîáëàãîóòð0áíàz ì™è, ïîìè1ëóé ìS, è3 äaæäü ìè2 ¢ìèëeí³å, è3 ñîêðóøeí³å âú ñeðäöý ìîeìú, è3
ñìèðeí³å âú ìhñëåõú ìîè1õú, è3 âîççâaí³å âú
ïëýíeí³èõú ïîìûøëeí³é ìîè1õú, è3 ñïîä0áè
ìS äî ïîñë¸äízãw è3çäûõaí³z íåwñóæäeííw ïð³èìaòè ïðå÷còûõú ò†èíú œñâzùeí³å âî
è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà: è3 ïîäaæäü ìè2
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umrtveného høíchem; a jsouc milostivého
Boha láskyplná milosrdná Matka, smiluj
se nade mnou a vlo dojetí a zkroušenost
do srdce mého, daruj pokoru uvaování
mému a osvobození zajatým myšlenkám
mým; i uèiò mne hodným do posledního
vzdechu mého neodsouzenì pøijímat posvìcení pøeèistých Tajin k uzdravení duše
i tìla. A dej mi slzy pokání a vyznání,
abych opìvoval a chválil tebe po všechny
dny ivota svého, nebo blahoslovená a velebená jsi na vìky. Amen.
Zakonèení dìkovných modliteb po úèasti na svaté
eucharistii

Nyní propouštíš, Pane, sluebníka svého,
podle slova svého v pokoji. Nebo vidìly oèi
mé spasení tvé, které jsi pøipravil pøed oblièejem všech lidí: svìtlo ke zjevení pohanùm, a slávu lidu svého israelského.
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ñëeçû ïîêàsí³z è3 è3ñïîâ¸äàí³z, âî º4æå
ï¸òè è3 ñëaâèòè òS âî âñ‰ äíè6 æèâîòA
ìîåãw2, êw álãîñëîâeííà è3 ïðåïðîñëaâëåííà
º3ñè2 âî â¸êè. ¥ìè1íü.
Êîíeöú ìîëè1òâ ïî ñ™¸ìú ïðè÷àùeí³è.

Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# ïî §å íaøú:
Tïóñòè1òåëüíûé òðîïaðü, ãëañú }:

ñòú òâîè1õ ú êîæå ñâ¸òëîñòü nãíS
âîçñ³sâøè álãîäaòü, âñåëeííóþ ïðîñâýòè2: íå
ñðåáðîëþ1á³z ìjðîâè ñîêðHâèùà ñíèñêA, âûñîòY
íaìú ñìèðåíîìyäð³z ïîêàçA. Íî òâîè1ìè
ñëîâåñû2 íàêàçyz, Ÿ§å ¯waííå Çëàòîyñòå: ìîëè2
ñë0âà ÕròA ÁGà, ñïàñòè1ñz äóøaìú íaøûìú.
Ñëaâà: Êîíäaêú, ãëañú ¾7.

T íá7ñú ïð³sëú º3ñè2 á9eñòâåííóþ álãîäaòü, è3
òâîè1ìà ¢ñòíaìà âñ‰ ¢÷è1øè ïîêëàísòèñz âú
Òðbö ý º3ä è1í îìó ÁGó, ¯waííå Çëàòîyñòå,
âñåálæeííå ïðïdáíå, äîñò0éíw õâaëèìú òS:
º3ñ è1 áî íàñòaâíèêú, êw á9eñòâºííàz
kâësz.
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Následuje: »Trojsvatá píseò« a po
»Otèe náš«
Závìreèný tropar a kondak sv. Janu Zlatoústému:

Blahoda z úst tvých, jako záø ohnì se zaskvìvší, osvítila celý svìt, poklady nezištnosti jemu nalezla a výsost pokory nám
ukázala; avšak uèe nás slovy svými, otèe
Jene Zlatoústý, pros Slovo, Krista Boha,
aby spasil duše naše. (Hlas 8.)
»Sláva …«
S nebes pøijal jsi blahoda Boskou a ústy
svými uèíš všechny klanìti se v Trojici jedinému Bohu, Jene Zlatoústý, nejblaenìjší, ctihodný, dùstojnì chválíme tebe,
nebo ty jsi vùdce, jen zjevuje vìci Boské.
(Hlas 6.)

»I nyní …«
(Závìreèný bohorodièný kondak, 6. hlas)

Nezahanbitelná zastánkynì køesanù, jistá prostøednice u Stvoøitele, nepøeslechni
prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás horli-
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È# íhíý, áGîð0äè÷åíú:

Ïðåäñòaòåëüñòâî õð³ñò³aíú íåïîñòhäíîå,
õîäaòàéñòâî êî òâîðöY íåïðåë0æíîå, íå
ïðeçðè ãð¸øíûõú ìîëeí³é ãëañû: íî ïðåäâàðè2,
êw áëàãaz, íà ï0ìîùü íañú â¸ðíw çîâyùèõú òè2: ¢ñêîðè2 íà ìîëè1òâó, è3 ïîòùè1ñz íà
¢ìîëeí³å, ïðåäñòaòåëüñòâóþùè ïðè1ñíw Áödå,
÷òyùèõú òS.
È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

ÃäCè ïîìè1ëóé, â7i. ×åñòí¸éøóþ: Ñëaâà, è3 íhíý:
è3 òâîðè1òú tïyñòú.

Œ ðàçäðîáëeí³è ñ™aãw ƒãíöà.
Ïîäîáaåòú òåá¨ â¸äàòè, q ¿åðeå, êw
ðàçäðîáësz ñ™hé ƒãíåöú, ïîëàãaé ÷†ñòè êðeñòíûìú çíaìåí³åìú ä0ëó êî ñ™0ìó äjñêîñó,
çàêëaí³åìú æå ãîð¨ êîæå ïðeæäå º3ãäA
çàêàëaøåñz.
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vì, nebo ty, Bohorodice, vdy ochraòuješ
ty, kteøí uctívají tebe.
Chceš-li, zapìj i tropar toho dne.
Následuje ukonèení:

»Hospodi, pomiluj.« (Dvanáctkrát)
Knìz:

Pøesvatá Bohorodice, spasi nás!

»Tebe nad cherubíny ctìnìjší …« (2. hlas)
Knìz: Sláva tobì, Kriste Boe, nadìje naše,
sláva tobì!

»Sláva … I nyní …«
»Hospodi, pomiluj« (tøikrát). Poehnej!
Knìz pronáší malé propuštìní.

O drobení svatého Beránka
Náleí se, abys vìdìl, ó knìzi, e pøi rozlamování svatého Beránka máš jej dret obráceného
tou èástí, kde je rozøíznut ve znamení køíe (pøi
proskomidii naøíznut se slovy: „Obìtuje se Beránek Boí…“), dolù ke svatému diskosu; kdeto ránou po probodnutí kopím (uèinìnou pøi proskomidii se slovy: „Jeden z vojákù kopím bok jeho probodl“) nahoru, aby Beránek byl v té poloze, jako
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¯È&Ñ, áw ïîëàãaé íà âhøíýé ñòðàí¨ ñ™aãw
äjñêîñà, ±æå º4ñòü íà âîñò0öý: Õ&Ñ æå, t ä0ëó
º4æå º4ñòü íà çaïàäý: ´ º4æå, Í², t ñ¸âåðíûz
ñòðàíû2: ÊÀ æå, ñú ïîëyäåííûz ñòðàíû2, êîæå
çä¨ è3ç8wáðàçè1ñz.
¯È&Ñ, áw ÷añòü âçeìú, è3ñïîëísé ñ™yþ ÷aøó.
Õ&Ñ æå, ÷añòü, ðàçäðîáësé ñâzùeííèêwìú è3
ä³aêîíwìú. Òû6z æå äâ¨ ÷†ñòè ñ™û6z, º4æå Í²,
è3 º4æå, ÊÀ, ïðè÷añòíèêwìú äà ðàçäðîáësåøè
íà ÷†ñòè ì†ëûz, º3ëè1êw áyäåòú äîâ0ëüíî ïî
ðàçñìîòðeí³þ òâîåìY. ¥ t ÷añòè ïðåñ™û6z
áödû, è3ëè2 äåâzòè1õú ÷èíHâú ñ™hõú, è3ëè2 è3íhõú
º3ëè1êw âî ñ™¸ìú äjñêîñý ñyòü, íèêaêîæå
êîãî2 äà ïðè÷àñòè1øè: ò0÷³þ t äâîþ2 ÷†ñò³þ,
œñòaâøåþ ñ™aãw ƒãíöà, äà ïðè÷àùaåøè.
Êú òîìyæå òåá¨ â¸äîìî áyäåòú è3 œ ñeìú,
êw º3ãäA ðàñòâîðsåøè ñ™hìú ¢êð0ïöåìú
á9eñòâåííóþ êð0âü âL÷íþ, òîãäA äà âëèâaåøè
ñú ðàçñìîòðeí³åìú, º3ëè1êw áhòè äîâ0ëüíî
âñBìú õîòsùûìú ïðè÷àñòè1òèñz. Òaêîæäå è3
t â³íA è3 âîäû2, º3ãäA ïðîáîäaåøè ñ™hé ƒãíåöú,
òîãäA äà âëèâaåøè òîëè1êw, º3ëè1êw áhòè
äîâ0ëüíî âñBìú: ïîñëýäè1 æå íèêaêîæå ÷òî2 äà
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kdy byl døíve (pøi proskomidii) proboden. Èástici
s písmeny »IS« poloíš na vrchní stranu svatého
diskosu, která je na východ; èástici s písmeny
»CHS« pak poloíš dolu, na stranu k západu; tu,
je má písmena »NI«, kladeš na severní stranu
(vlevo) a tu s písmeny »KA« dáš (vpravo), na
stranu polední (jiní), jak je zde zobrazeno.
Èást s písmeny »IS« vezmeš a naplníš jí svatý
kalich (tj. vloíš ji do kalicha). Èást s písmeny
»CHS« rozdrobíš pro pøijímání knìí a diákonù.
Ty zbylé dvì svaté èásti, na nich jsou písmena
»NI« a »KA«, jsou pro pøijímající lid; rozdrob je dle
své úvahy na malièké èásteèky, aby jich bylo dosti.
Z èásteèek pøesvaté Bohorodice nebo devíti øádù
svatých èi jiných, je jsou na svatém diskose, nikdy nikomu nedávej pøijímat – pouze z tìch dvou
èástí ze svatého Beránka (»NI« a »KA«) nech
podáváš pøijímání.
A ještì vìz toto. Kdy øedíš svatou vodou
Boskou Krev Vládce, nech ji vléváš uválivì,
aby bylo dosti pro všechny, kteøí chtìjí pøijímat.
To samé platí u pøi nalévání vína a vody do kalicha (pøi proskomidii), kdy probodáváš svatého
Beránka; vlévej tolik, aby pak staèilo pro všechny.
Pozdìji u nic nepøilévej, leè jedinì pøi øedìní
(horkou vodou) konaném po „Svaté svatým“. Takto podávej všem pøijímání tìchto (svatých Darù).
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âëèâaåøè, íî ò0÷³þ t ðàñòâîðeí³z º3äè1íîþ,
º4æå íà Ñ™†z ñ™û6ìú, è3 òaêw ïðè÷àùaé âñ¸õú
t ñè1õú.

Obsáhlejší vzpomínání svatých
pøi proskomidii
Knìz vezme tøetí prosforu, vyøízne z ní postupnì
devìt èásteèek na památku devatera øádù
andìlských.
V øecké liturgii je zvykem pøi vykrajování první
èásteèky vzpomínat andìly:
„Ke cti a na památku blaených vùdcù
andìlských Michaela a Gabriela i všech
nebeských beztìlesných mocností.“
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Jana Køtitele vzpomínají Øekové a pøi
vyjímání druhé èásteèky, a to jako prvního ze
svatých prorokù.
Zde je ponechán postup slovanské liturgie
(vzpomenout na archandìly mùe knìz napø.
kdy ehná kopím tøetí prosforu pøed
vyøezáváním devatera èásteèek).

1

Ke 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.

2

Svatých a slavných prorokù Mojíše
i Árona, Eliáše a Elisea, Davida a Jesse, svatých tøí mládencù i Daniele proroka
i všech svatých prorokù.
A vzav druhou èásteèku, klade ji zbonì pod
první.

3

Svatých slavných a všechvalných
apoštolù Petra a Pavla, Dvanácti
a Sedmdesáti i ostatních svatých apoštolù
a všech apoštolùm rovných.
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A vzav tøetí èásteèku, klade ji pod druhou
a ukonèuje tím první sloupec.

4

Svatých otcù našich svìtitelù: Basila
Velikého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústého, Athanasia a Cyrila, Jana Milostivého Alexandrijského, Mikuláše Myrlikejského; Metodìje, uèitele Slovanù, Gorazda a Klimenta. — Michala Kyjevského,
Petra, Alexije, Jóny a Filipa Moskevských;
Nektária Pentapolského. — Jana Kronštadtského i Alexije Karpatského i všech
svatých svìtitelù.
A vzav ètvrtou èásteèku klade ji do øady vedle
té první, zaèínaje tím druhý sloupec.

5

Svatého apoštola, prvomuèedníka
a archidiákona Štìpána, svatých velikých muèedníkù: Dimitria, Jiøí, Theodora
Tyrona, Theodora Stratelata, Václava, novomuèedníkù ruských i všech svatých muèedníkù. — A svatých muèednic: Thekly,
Barbory, Kyriaky, Fotinie, Mariny, Euthymie a Paraskevy, Kateøiny, Iriny, Ludmily
i všech svatých muèednic. — Svìtitele mu-
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èedníka Polykarpa ze Smyrny, Kypriana
Kartagenského i Gorazda Èeského a Moravsko-slezského i všech svìtitelù muèedníkù. A všech vyznavaèù.
A vzav pátou èásteèku, klade ji zbonì pod
ètvrtou.

6

Ctihodných a bohonosných otcù našich: Antonia Velikého, Euthymia,
Sávy Posvìceného, Theodosia Kinoviarcha; Onufria, Athanasia a Petra Athonských; Cyrila, uèitele slovanského; Antonije a Theodosije Peèerských; Nauma,
Sávy, Angelára; Ivana Èeského, Prokopa
Sázavského. — Sergije Radonìského,
Varlaama Chutynského; Jova Poèájevského a Serafíma Sarovského, Nikodéma
a Paisia Svatohorcù i všech ctihodných
otcù. — A ctihodných matek: Pelagie, Theodosie, Anastasie, Eupraxie, Fevronie,
Theodulie, Eufrosinie, Marie Egyptské
i všech svatých ctihodných matek.
A vzav šestou èásteèku, klade ji zbonì pod
pátou.
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7

Svatých 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.

8

Svatých spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny a svatého (jméno) (jeho jest
chrám) a svatého (jméno) (jeho je den) i všech
svatých, na jejich pøímluvy navštiv nás,
Boe.
A vzav osmou èásteèku, klade ji zbonì pod
sedmou.

9

Svatého otce našeho Jana Zlatoústého, archiepiskopa caøihradského.

A vzav devátou èásteèku, klade ji zbonì pod
osmou.
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