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

Òaæå öýëyþòú è3 ¿êHíó áödû, ãëàã0ëþùå òðîïaðü:

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

Òaæå ïðèêë0íøå ãëàâY, ãlþòú ñ³þ2 ìîëè1òâó:

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

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

Âíè1äó âú ä0ìú òâ0é, ïîêëîíþ1ñz êî õðaìó ñ™0ìó òâîåìY âú ñòðañý
òâîeìú. ÃäCè, íàñòaâè ìS ïðaâäîþ òâîeþ, âð†ãú ìîè1õú ðaäè è3ñïðaâè
ïðåä8 òîá0þ ïyòü ì0é. �êw í¸ñòü âî ¢ñò¸õú è4õú è4ñòèíû, ñeðäöå
è4õú ñyåòíî, ãð0áú tâeðñòú ãîðòaíü è4õú, šçhêè ñâîè1ìè ëüùaõó.
Ñóäè2 è5ìú Á9å, äà tïàäyòú t ìhñëåé ñâîè1õú, ïî ìí0æåñòâó
íå÷eñò³z è4õú è3çðè1íè |, �êw ïðåwãîð÷è1øà òS ÃäCè. È# äà âîç-
âåñåësòñz âñè2 ¢ïîâaþù³è íà òS, âî â¸êè âîçðaäóþòñz, è3 âñåëè1øè-
ñz âú íè1õú, è3 ïîõâaëzòñz œ òåá¨ ëþ1ázù³è è4ìz òâîE. �êw òû2
áëàãîñëîâè1øè ïðaâåäíèêà, ÃäCè. �êw nðyæ³åìú áëàãîâîëeí³z
âýí÷aëú º3ñè2 íañú.

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

Á9å, œ÷è1ñòè ìS...

ÁÆÅ~ÑÒÂÅÍÍÀZ Ë³ÒÓÐÃIÀ
è4æå âî ñâzòhõú nòöA íaøåãî

¯waííà Çëàòîyñòàãw.

Bo�ská liturgie svatého Jana
Zlatoústého
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S po�ehnáním Jeho Pøeosvícenosti
Joakima,

biskupa hodonínského

Pøeklad, který je pøed vámi, má za sebou dlouhou cestu. Pùvodní náèrt úprav goraz-
dovského liturgického pøekladu, který má koøeny hluboko v devadesátých letech, se
nakonec rozvinul v pracovní text; následovala pøíprava sazby a konsultace s dalšími
teology i jazykovými poradci. Poté byla pou�itelnost textu prakticky ovìøována pøi
bohoslu�bì. Jedná o dílo kolektivní; nad novým pøekladem liturgie se vystøídala
celá øada spolupracovníkù. Zásadní význam mìly døíve shromá�dìné poznámky
a pøipomínky starších duchovních (za všechny bych rád vzpomenul ji� zesnulého
pøekladatele liturgických textù prot. Miroslava Mu�íka). Bylo zpracováno mnoho
návrhù a podnìtù. Tím se ze skromného poèáteèního návrhu v prùbìhu pøibli�nì
dvaceti let vyvinulo kompletní znìní naší hlavní bohoslu�by, vtìlené do této liturgic-
ké pøíruèky. Díky patøí všem, kdo toto dílo inspirovali, morálnì zaštítili a zúèastnili
se ho; bez nich by ètenáø tìchto øádkù nedr�el teï tuto liturgickou pøíruèku v ru-
kách. Za úèelem tištìného vydání byl k liturgii posléze pøipojen i text veèerní boho-
slu�by a kalendárium. Zvláštní podìkování patøí mátušce Darji Mu�íkové, znalkyni
klasického èeského jazyka, která nám pokytla cenné rady a ujala se jazykových ko-
rektur liturgie.

V cyrilometodìjském roce
1150. výroèí pøíchodu sv. Cyrila a Metodìje

Pøedmluva
Z pozorování liturgického �ivota naší církve je u� od devadesátých let zøejmé, �e vý-
znamná èást duchovenstva i vìøících si pøeje slu�bu Bo�ské 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 ne-
vytváøeli 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 roztøíš-
tìnost; tento pøeklad se pokouší dr�et støední cesty.

Hlavní rysy koncepce pøekladu a redakce. Pøi práci nad tímto textem plného znìní
èeské liturgie sledoval kolektiv pøekladatelù a konsultantù tyto základní cíle:

1.) Uchovat klasickou krásu bohoslu�ebného jazyka, na který jsou uvyklí èeští pra-
voslavní køes�ané od dob vydání tzv. „Gorazdova sborníku“ a� doposavad. Zachovat
specifickou èeskou pravoslavnou terminologii zavedenou svatým vladykou Go-
razdem a dále ji rozvíjet. Nesetøít z jazyka liturgie pel vznešenosti, poetiènosti a vì-
kù. Proto bylo textu ponecháno lehce archaické zabarvení.

2.) Opravit nìkteré nedostatky starého pøekladu. Na nìkolika místech zpøesnit pøe-
klad modliteb. Rozšíøit èeské znìní liturgie do plného rozsahu, jak je obvyklý ve slo-

Bo�ská liturgie svatého Jana

Zlatoústého

Proskomidie

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

Diákon: Po�ehnej, vladyko!

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

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

Knìz: Nebo� tvé jest království…

Potom øíkají oba:

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

Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

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

I nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

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

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

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

Ñù7eííèêú: �êw òâîE º4ñòü öròâî:
Òaæå ãëàã0ëþòú:

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

Ñëaâà:

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

È# íhíý:

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

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

Ïðå÷còîìó òâîåìY Ÿáðàçó...
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vanských pravoslavných církvích. Pøipojit pøeklad liturgických poznámek, diákon-
ských dialogù. (V èeské variantì textu jsou nìkteré poznámky oproti církevnìslo-
vanskému znìní podrobnìjší – dle vzoru Slu�ebníku od prot. Èestmíra Kráèmara.)

3.) Mírnì modernizovat jazyk, avšak spíše jen na tìch místech textu, kde starší pøe-
klad kvùli archaiènosti u� dnes ztrácí srozumitelnost. Ponechání nìkterých ar-
chaismù, které nebrání chápání smyslu textu, jsme tedy pova�ovali pro pøípad li-
turgie za mo�né a �ádoucí.

4.) Vyøešit problematiku vzpomínání svìtských hodnostáøù a pøedstavených státu
(u nás se jedná pøedevším o prezidenta republiky) tak, aby odpovídala pøevládající
praxi pravoslavné církve v souèasném svìtì.

5.) Vytvoøit liturgickou pøíruèku optimalizovanou formátem, vazbou i sazbou pro
praktické bì�né pou�ívání a s estetickou úpravou podle tradièních starodávných
pravoslavných vzorù. Souèástí toho zámìru bylo i bilingvní uspoøádání kní�ky, kte-
ré je v naší pastoraèní situaci mimoøádnì aktuální.

Další podrobnosti o práci na pøekladu jsou uvedeny v doslovu (str. 200).

V dvojjazyèné úpravì s èeským a církevnì-slovanským znìním vychází svatá litur-
gie Jana Zlatoústého v našich zemích historicky poprvé. Toto bilingvní vydání odpo-
vídá na aktuální výzvy souèasné situace pravoslaví v èeských zemích. — Jednak na
reálnou situaci v našich pravoslavných chrámech, kde se nyní scházejí nejen èeští
pravoslavní vìøící, ale pøichází se k nám modlit i znaèný poèet vìøících pocházejí-
cích z Ukrajiny a Ruska, kteøí jsou zvyklí na církevnì-slovanskou slu�bu, a proto je
pastoraènì �ádoucí pou�ívat pøi našich bohoslu�bách oba bohoslu�ebné jazyky: èes-
ký i církevnì-slovanský. — Nezanedbatelým pøínosem vydání bilingue (pokud na-
pomù�e rozšíøení znalosti církevnì-slovanského znìní liturgie) mù�e být i další po-
sun v organickém zaèlenìní èeského pravoslaví do pravoslaví slovanského
a pota�mo i svìtového, nebo� církevní-slovanština je dosud „liturgickým všeslovan-
ským esperantem“, a co více, její známost a pou�ívání pøesahuje hranice slovanské-
ho pravoslaví. — V neposlední øadì pak mù�e bilingue pomoci i èeským pravoslav-
ným køes�anùm a duchovenstvu, aby si pozvolna hloubìji osvojili staroslovìnskou li-
turgii (jsou to historicky naše místní pravoslavné koøeny) a ujali se tak v širší míøe
svého církevnì-kulturního dìdictví. A kromì toho – bohoslu�ba vedená ve starobylém
liturgickém jazyku, bezprostøednì uvádìjící do dávné duchovní tradice, se dnes stává
pro naše souèasníky zajímavou a pøita�livou, a tomu je vhodné z misijního hlediska
vìnovat patøiènou pozornost.

Dokonèeno v cyrilometodìjském roce 2012—2013 l.P.
Vìnováno zvìènìlé památce svatého našeho vladyky muèedníka Gorazda Èeského

a Moravsko-slezského k 70. výroèí jeho muèednického svìdectví
o Je�íši Kristu a o pravoslavné víøe.
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Ïîñë¸äîâàí³å âå÷eðíè.
Ïðèøeäú ¿åðeé âî õðaìú ñ™hé, è3 íàëîæè1âú íà ñåáE º3ï³òðàõè1ëü, ñòîS ïðåä8
örêèìè âðàòû2, ãëàã0ëåòú:

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

È# ¢÷èíeííûé ÷òeöú ãëàã0ëåòú:

¥ìè1íü. Ñëaâà òåá¨, Á9å íaøú, ñëaâà òåá¨. ÖRþ2 íácíûé: Òðèñ™0å.
Ïðåñ™az Òðböå: �§å íaøú:

Âîçãëañú:

�êw òâîE º4ñòü öròâî, è3 ñè1ëà, è3 ñëaâà, Nö7A, è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãw Äõ7à,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

×òeöú: ¥ìè1íü. ÃDè ïîìè1ëóé, â7i. Ñëaâà, è3  íhíý: Ïð³èäè1òå,
ïîêëîíè1ìñz: òðè1æäû.

È# pàëìû2 f7- ãw ÷àñA.
Ïî íeìú æå tïyñòà íå áûâaåòú, íî ãëàã0ëåòú ¿åðeé íà÷aëî:

Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú:
È# ÷òeöú:

Ïð³èäè1òå, ïîêëîíè1ìñz: È# pàë0ìú Rã: Álãîñëîâè2 äóøE ìîS ÃDà, ÃDè Á9å ì0é:

¯åðeé æå, ïðåä8 ñ™hìè äâeðüìè ñòaâú têðîâeííîþ ãëàâ0þ, ãëàã0ëåòú ìîëè6òâû
ñâýòè6ëüíè÷íûz.

Ìlòâà ïeðâàz:

ÃDè ùeäðûé è3 ìè1ëîñòèâûé, äîëãîòåðïýëè1âå è3 ìíîãîìè1ëîñ-
òèâå, âíóøè2 ìîëè1òâó íaøó, è3 âîíìè2 ãëañó ìîëeí³z ía-

øåãw: ñîòâîðè2 ñú íaìè çíaìåí³å âî áëaãî, íàñòaâè íañú íà
ïyòü òâ0é, º4æå õîäè1òè âî è4ñòèíý òâîeé, âîçâåñåëè2 ñåðäöA
í†øà, âî º4æå áîsòèñz è4ìåíå òâîåãw2 ñ™aãw. ÇàíE âeë³é º3ñè2
òû2, è3 òâîðsé ÷óäåñA, òû2 º3ñè2 áGú º3äè1íú, è3 í¸ñòü ïîä0áåíú

òåá¨ âú áîç¸õú...
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knì�ny Ludmily, svatých ctihodných a bohonosných otcù na-
šich, Ivana, poustevníka èeského a Prokopa Sázavského, svìti-
tele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezského, svìti-
tele vyznavaèe Alexije Karpatského, svatých a spravedlivých
rodièù Jáchyma i Anny a všech svatých nech� smiluje se nad
námi a spasí nás jako blahý a lidumil.

Vìøící: Amen.

Nìkde je zvykem, �e knìz pøi ka�dé velké veèerní �ehná:
Po�ehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností jeho, v�dycky,
nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Pokud veèerní bohoslu�bì nepøedcházela 9. hodinka, ètou se všechny
modlitby tzv. „zaèátku obvyklého“ (od Králi nebeský a� po Otèenáš) i ná-
sledné „Hospodi, pomiluj“ (12×) a »Sláva… I nyní…« a� na veèerní hned
po „Blahosloven Bùh náš…“ Pak se teprve ète: „Pojïte, pokloòme se Králi
našemu Bohu…“

Upozornìní z církevnì-slovanské pøíruèky
Vìz, knìzi, a dávej pozor, abys zachovával toto: po�ehnaný olej nech� po-
druhé ne�ehnáš pøi dalším bdìní, a stejnì tak i víno èi pšenici nebo chle-
by. Olejem, který jsi po�ehnal, pomazávej lidi, kdy� pøicházejí políbit vy-
stavenou ikonu. Mù�eš jej také pou�ít k jídlu (nebo vlít do lampády
v chrámu). Víno mù�eš zbo�nì vypít (nebo jím pokropit rozdávané chle-
by). Pamatuj, �e jsou to po�ehnané dary. Chleby rozdìl na kousky a roz-
dávej vìøícím, nebo je snìz doma pøi stolování pøed ostatními pokrmy.
Pšenici buï zasej nebo semel s ostatním zrním na mouku a spotøebuj ji
s vdìèností Bohu. Tyto chleby ani víno nesmíš pou�ít na liturgii, nebo� to
posvátná pravidla o konání bohoslu�eb zakazují.

Známo budi�, �e po�ehnaný chléb je pomocí od veškerého zla, pokud je
u�íván s vírou.
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Ëè1êú: ¥ìè1íü.

È# ëè1êú ïîeòú ìíîãîë¸ò³å.

Â¸äîìî æå áyäè, �êw álãîñëîâeííûé õë¸áú º4ñòü ïîìîãaòåëüíûé t âñsêèõú
¾Hëú, ƒùå ñú â¸ðîþ ïð³eìëåòñz.

¡âýùaí³å:

È# ñE òåá¨ â¸äîìî áyäè, q ¿åðeå! è3 áëþäè2, äà ñîõðàíè1øè: º3ëeé ñeé
álãîñëîâeííûé âòîð0å äà íå álãîñëîâè1øè, íè â³íî2, íè ïøåíè1öó, íèæE õë¸áû
íà âòîð0ìú áä¸í³è: íî ƒùå âåëüìè2 ìaëw, íHâàz íå u5 álãîñëîâº1ííàz ïðåäñòà-
âësé. º3ëeé æå ñeé, º3ã0æå álãîñëîâè1ëú º3ñè2, ƒùå º4ñòü ¿êwíîñòañú, íà
öýëîâaí³è Ÿáðàçà, ëþ1äè çíaìåíàé. ì0æåøè æå è3 âú áðaøíàõú ñí¸ñòè: â³í0
æå è3ñïè1òè ñî álãîãîâ¸í³åìú, náa÷å �êîæå álãîñëîâº1íàz. õë¸áû æå íà ðàçäà-
sí³è äwðû2 ðàçäðîáè1âú ðàçäàâaé, è3ëè2 âú äîìY ÷eñòíw íà òðàïeçý ïðeæäå
Ÿáùèõú áðaøåíú �æäü: ïøåíè1öó æå è3ëè2 ñ¸é, è3ëè2 ñî è3í0þ è3çìåëè2, è3 ñú
áëàãîäàðeí³åìú è3æäèâè2. Ë³òóðãèñaòè æå ñè1ìè õë¸áàìè, è3ëè2 â³í0ìú, äà íå
äeðçíåøè, ïî ïðaâèëó íîìîêàíHííîìó œ ñâzùåííîä¸éñòâ³è.
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Postup veèerní

Knìz pøichází do chrámu, vezme na sebe epitrachil, stane pøed královskou
bránou a praví:

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

�almista:

Amen. Sláva tobì, Bo�e náš, sláva tobì! Králi nebeský… Svatý Bo�e, svatý Sil-
ný, svatý Nesmrtelný… Otèe náš…

Knìz:
Nebo� tvé jest království i moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Du-
cha, nyní i v�dycky, a�  na vìky vìkùv.

�almista: Amen. Hospodi, pomiluj. (12×) »Sláva… I nyní…« Pojïte, pokloòme
se Králi našemu Bohu…

Následují �almy 9. hodinky. Po ní se propuštìní nekoná a knìz pronáší
zaèátek veèerní:

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

�almista øíká: „Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu…“ A následuje 103. /
104. �alm: „Dobroøeè, duše má Hospodinu…“

Knìz stojí pøed svatými dveømi s nepokrytou hlavou a ète potichu sedm
svìtelných modliteb:

1. modlitba

H ospodine slitovný a milostivý, dlouhoshovívavý a mnoho-
milostivý, vyslyš modlitbu naši a pøijmi hlas prosby naší,

uèiò s námi znamení dobré – uveï nás na cestu tvou, abychom
kráèeli v pravdì tvé. Dej radost srdcím našim, aby se bála sva-
tého jména tvého, proto�e veliký jsi ty a tvoøíš divy. Ty jsi Bùh
jediný a není mezi bohy �ádný jiný podobný tobì, Hospodine, –
mocný ve svém milosrdenství a dobrotivý v síle své, který po-
moc, útìchu a spásu dáváš všem, kdo� doufají ve jméno svaté
tvé.

Nebo� tobì nále�í…



6 Veèerní bohoslu�ba

òåá¨ âú áîç¸õú ÃDè: ñè1ëåíú âú ìè1ëîñòè, è3 álãú âú êð¸ïîñòè,
âî º4æå ïîìîãaòè, è3 ¢òýøaòè, è3 ñïàñaòè âñ‰ ¢ïîâaþùûz âî
è4ìz ñ™0å òâîE.

�êw ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëaâà, ÷eñòü è3 ïîêëîíeí³å, Nö7Y,
è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Ìlòâà âòîðaz:

ÃDè, äà íå �ðîñò³þ òâîeþ œáëè÷è1øè íañú, íèæE ãí¸âîìú
òâîè1ìú íàêaæåøè íañú: íî ñîòâîðè2 ñú íaìè ïî ìè1ëîñòè

òâîeé, âðà÷Y è3 è3ñöýëè1òåëþ äyøú íaøèõú. Íàñòaâè íañú êî
ïðèñòaíèùó õîò¸í³z òâîåãw2, ïðîñâýòè2 Ÿ÷è ñåðäeöú íaøèõú
âú ïîçíaí³å òâîåS è4ñòèíû, è3 äaðóé íaìú ïð0÷åå íàñòîsùàãw
äíE ìè1ðíîå è3 áåçãð¸øíîå, è3 âñE âðeìz æèâîòA íaøåãw ìîëè1ò-
âàìè ñ™hz Áödû è3 âñ¸õú ñ™hõú.

�êw òâîS äåðæaâà, è3 òâîE º4ñòü öròâî, è3 ñè1ëà, è3 ñëaâà, Nö7A,
è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãw Äõ7à, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Ìlòâà òðeò³z:

ÃDè Á9å íaøú, ïîìzíè2 íañú ãð¸øíûõú è3 íåïîòðeáíûõú ð†áú
òâîè1õú, âíåãäA ïðèçûâaòè íaìú ñ™0å è4ìz òâîE, è3 íå

ïîñðàìè2 íañú t ÷azí³z ìè1ëîñòè òâîåS: íî äaðóé íaìú, ÃDè,
âñ‰ ±æå êî ñïàñeí³þ ïðîøº1í³z, è3 ñïîä0áè íañú ëþáè1òè, è3 áîs-
òèñz òåáE t âñåãw2 ñeðäöà íaøåãw, è3 òâîðè1òè âî âñ¸õú â0ëþ
òâîþ2.

�êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú áGú º3ñè2, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú, ´ìè1íü.

Íåì0ë÷íûìè ï¸ñíüìè...
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�almista (koná-li se bdìní):
Amen. Sláva na výsostech Bohu…

Dále ète �almista šesti�almí (co� je zaèátek jitøní, kterou bdìní
pokraèuje).
Není-li na velké veèerní po�ehnání chlebù, pak ihned po troparech následu-
je propuštìní.

Kdy� není pøedveèer svátku, slou�í se u nás všednodenní veèerní
tímto zpùsobem: po velké ektenii není „Bla�ený mu�“ ani malá ektenie; po
prokimenu ihned následuje „Dej�, Hospodine, abychom veèer tento“, a pak
obvyklá prosebná ektenie atd. Po Otèenáši tropary. Po troparech zkrácená
vroucí ektenie (pronáší se a� od tøetí prosby): „Smiluj se nad námi, Bo�e…“
Na to se u� øíká propuštìní.

Propuštìní:

Knìz: Velemoudrost!

Vìøící: Po�ehnej!

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

Vìøící: Amen. Upevni, Bo�e, svatou pravoslavnou víru a pravoslavné køes�any
na vìky vìkùv.

Knìz: Pøesvatá Bohorodice, spasi� nás!

Vìøící: Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání slavnìjší,
bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.

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

Vìøící: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Amen. Hospodi, pomiluj (3×). Po�ehnej!

Knìz se modlí zakonèení:

Kristus, pravý Bùh náš na pøímluvy pøeèisté Matky své, sva-
tých slavných a všechvalných apoštolù, svatého (jméno svatého,

jeho� jest chrám), svatého (jméno), jeho� památku dnes slavíme,
svatých Cyrila a Metodìje, apoštolù a uèitelù slovanských,
svatého zbo�ného kní�ete Rostislava Moravského, svatého
muèedníka a kní�ete èeského Václava a svaté muèednice

knì�ny Ludmily…
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Âî è3íhz æå äíè2, ƒùå í¸ñòü ïðaçäíåñòâà êîìY, òâîðè1òñz íà âå÷eðíè ñè1öå:

Ïî âåëè1êîé º3êòåí³è2 êàfjñìà ðzäîâaz, è3 ïî êàfjñìý º3êòåí³A ìaëàz. È# íà ÃDè
âîççâaõú, ñò³õè6ðû. Ñâ¸òå òè1õ³é: è3 ïðîêjìåíú äíE: è3ëè2, ¥ëëèëy³à.
Òaæå, Ñïîä0áè, ÃDè, âú âe÷åðú ñeé: È# º3êòåí³A: È#ñï0ëíèìú âå÷eðíþþ ìîëè1òâó
íaøó: È# íà ñò³õ0âíý ñò³õè6ðû: è3 Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# òðîïàðè2 ïî
¢ñòaâó ÷è1íà. È# ïîò0ìú º3êòåí³A: Ïîìè1ëóé íañú Á9å: Ïî âîçãëañý æå ¿åðeé
ãëàã0ëåòú:

Ïðåìyäðîñòü.
Ëè1êú æå: Álãîñëîâè2.

¯åðeé: Ñhé álãîñëîâeíú Õrò0ñú ÁGú íaøú, âñåãäA, íhíý è3
ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü. ¡òâåðäè2 Á9å, ñ™yþ ïðàâîñëaâíóþ â¸ðó è3 ïðàâîñëaâíûõú õð³ñò³aíú,
âî â¸êú â¸êà.

¯åðeé: Ïðåñ™az Áödå, ñïàñè2 íañú.
Ëè1êú: ×åñòí¸éøóþ õåðóâ‡ìú:

¯åðeé: Ñëaâà òåá¨, ÕròE Á9å, ¢ïîâaí³å íaøå, ñëaâà òåá¨.
Ëè1êú: Ñëaâà, è3 íhíý: ÃDè ïîìè1ëóé, òðè1æäû. Álãîñëîâè2.

¯åðeé æå, œáðàòè1âñz œ ñ™hõú äâåðeé íà çaïàäú êú ëþ1äåìú,
ãëàã0ëåòú tïyñòú, è3 ïîìèíaåòú ñ™aãî, º3ìyæå ñëyæáà ïîeòñz.

Õ rò0ñú 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, ¢÷è1òåë-
åé ñëîâeíñêèõú: ñ™aãw ðàâíîàï0ñòîëüíàãw âåëè1êàãw êí7çz Ðàñ-
òèñëaâà: è5æå âî ñ™hõú ñòròîòeðïöåâú êíz1çz Âz÷åñëaâà è3 êíz-
ãè1íè Ëþäìè1ëû: ïðïdáíûõú è3 áGîí0ñíûõú nòº1öú íaøèõú ¯waííà
÷eøñêàãw è3 Ïðîê0ï³z ñaçàâñêàãw: ñâzùåííîìy÷åíèêà Ãîðaçäà:
ñ™è1òåëz è3ñïîâ¸äíèêà ¥ëåxjà êàðïàòîðó1ññêàãw), è3 âñ¸õú ñ™hõú,
ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú, �êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú.

¥ìè1íü....
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Nebo� tobì nále�í všeliká slá-
va, èest a klanìní, Otci i Synu
i Svatému Duchu, nyní i v�dyc-
ky, a� na vìky vìkùv. Amen.

2. modlitba

H ospodine, ve hnìvu svém
nás netrestej a ve svém

rozhorlení nás nekárej; ale na-
kládej s námi dle milosrdenství
svého, lékaøi a uzdraviteli duší
našich. Uveï nás do pøístavištì
vùle své. Osvì� oèi srdcí našich
k poznání pravdy tvé a popøej
nám, abychom zbytek tohoto
dne i celý vìk �ivota svého strá-
vili pokojnì a bez høíchu, na
pøímluvy svaté Bohorodice
i všech svatých.

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

3. modlitba

H ospodine, Bo�e náš, rozpomeò se na nás, høíšné
a neu�iteèné slu�ebníky své, kdy� vzýváme svaté jméno

tvé, a nedej�, abychom byli zahanbeni, kdy� dùvìøujeme v mi-
lost tvou; avšak daruj nám, Hospodine, vše, oè prosíme ke spa-
sení, a uèiò nás hodnými milovati tebe a tebe se báti z celého
srdce svého a ve všem plniti vùli tvou.

Nebo� dobrotivý a lidumilný Bùh jsi ty, a tobì chválu vzdává-
me, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv. Amen.

Ty, jen� jsi od svatých…
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Ìlòâà ÷åòâeðòàz:

Íåì0ë÷íûìè ï¸ñíüìè è3 íåïðåñòaííûìè ñëàâîñëîâëeíüìè
t ñ™hõú ñè1ëú âîñïýâaåìûé, è3ñï0ëíè ¢ñòA í†øà õâàëeí³z

òâîåãw2, º4æå ïîäaòè âåëè1÷åñòâ³å è4ìåíè òâîåìY ñ™0ìó: è3
äaæäü íaìú ¢÷añò³å è3 íàñë¸ä³å ñî âñ¸ìè áîsùèìèñz òåáE
è4ñòèíîþ, è3 õðàísùèìè çaïwâýäè òâî‰, ìîëè1òâàìè ñ™hz
Áödû è3 âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú.

�êw ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëaâà, ÷eñòü è3 ïîêëîíeí³å, Nö7Y,
è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Ìlòâà ïsòàz:

ÃDè, ÃDè, ïðå÷è1ñòîþ òâîeþ äëaí³þ ñîäåðæaé âñs÷ºñêàz,
äîëãîòåðïsé íà âñ¸õú íañú, è3 êazéñz œ ¾ë0áàõú íaøèõú,

ïîìzíè2 ùåäðHòû òâî‰, è3 ìè1ëîñòü òâîþ2: ïîñýòè1 íû òâîeþ
álãîñò³þ è3 äaæäü íaìú è3çáýæaòè è3 ïð0÷åå íàñòîsùàãw äíE,
òâîeþ álãîäaò³þ, t ðàçëè1÷íûõú ê0çíåé ëóêaâàãw, è3 íåíà-
â¸òíó æè1çíü íaøó ñîáëþäè2 álãîäaò³þ âñåñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à.

Ìè1ëîñò³þ è3 ÷lâýêîëþ1á³åìú º3äèíîð0äíàãw òâîåãw2 Ñí7à, ñú
íè1ìæå álãîñëîâeíú º3ñè2, ñî âñåñ™hìú, è3 álãè1ìú, è3 æèâîòâî-
ðsùèìú òâîè1ìú Äõ7îìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Ìlòâà øåñòaz:

Á9å âåëè1ê³é è3  äè1âíûé, íåèñïîâýäè1ìîþ álãîñò³þ è3
áîãaòûìú ïð0ìûñëîìú ¢ïðàâëszé âñs÷ºñêàz, è3 ì³ðñê†z

íaìú áëàã†z äàðîâaâûé, è3 ïîðó÷è1âûé íaìú œáýùaííîå öròâî,
œáýùaííûìè álãè1ìè ïóòåñîòâîðè1âûé íaìú è3 äíE ïðåøeäøóþ
÷añòü t âñsêàãw ¢êëîíè1òèñz ¾ëA: äaðóé íaìú è3 ïð0÷åå

íåïîð0÷íw ñîâåðøè1òè...
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�almista øíká trisagion a� po Otèenáš.
Knìz:

Nebo� tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého
Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Po Otèenáši následují tropary podle typikonu (zpívá �almista).

Koná-li se litije a po�ehnání pìti chlebù, jsou na pøipraveném stolku pøipra-
veny chleby a nádoby s vínem a olejem; diákon okuøuje pøi troparech kolem
stolku, a pak pøedstaveného.

Je-li bdìní zpívá se: Raduj se, Bohorodice Panno… (Resp. tropar svátku.)

Po odzpívání troparù praví knìz (diákon): K Hospodinu modleme se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Knìz (vezme jeden z chlebù, po�ehná jím ostatní chleby
a øíká nahlas modlitbu k po�ehnání pøedlo�eného):

P
ane, Je�íši Kriste, Bo�e náš, jen� jsi pìt chlebù
po�ehnal a pìt tisícù jimi nasytil, sám po�ehnej chleby
tyto, pšenici, víno a olej (ukazuje na nì pravicí) a rozmno� je

v tomto mìstì [tomto monastýru, této vesnici] a v celém svìtì svém;
posvì� vìrné, kteøí z nich okusí. Nebo� ty �ehnáš a posvìcuješ
veškerenstvo, Kriste, Bo�e náš, a tobì chválu vzdáváme, s bez-
poèáteèným Otcem tvým i pøesvatým a blahým a o�ivujícím
Duchem tvým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkù.
Vìøící: Amen.
Budi� jméno Hospodinovo blahosloveno, od nyní a� na vìky. (3×)

Pokud je jen litije (bez bdìní), pak mù�e ihned následovat propuštìní.
Koná-li se bdìní, následuje v�dy ještì èást �almu 33. / 34.:

„Blahosloviti budu Hospodina ka�dého èasu…“

Knìz stojí pøed svatými dveømi obrácen k západu.
Po dokonèení �almu praví:

Po�ehnání Hospodinovo na vás, blahodatí a lidumilností jeho,
v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Velemoudrost…
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Tïóñòè1òåëüíûé òðîïaðü: Áödå äâ7î: òðè1æäû.

Ïðåäëàãaþòñz æå íà ¢ãîò0âàííîìú ñòîë¨ ðaäè álãîñëîâeí³z ïsòü õë¸áwâú,
ïøåíè1öà, è3 äâA ñîñ{äà íà ñ³E ¢ñòðHåííûz: º3äè1íú è3ñï0ëíåíú â³íA t ïëîäA
ë0çíàãw, äðóãjé æå º3ëeà. Ä³aêîíú æå êàäè1òú Ÿêðåñòú ñòîëA, è3 íàñòîsòåëz
ò0êìw, è3 ¿åðeà. ¯åðeé æå âçeìú º3äè1íú õë¸áú, çíaìåíóåòú è4ìú ïð0÷ûz õë¸áû,
è3 ãëàã0ëåòú ìîëè1òâó ñ³þ2 âåëåãëañíw:

Å#ãäA ãëàã0ëåòú: ñaìú áëàãîñëîâè2, òîãäA äåñíè1öåþ ¢êàçyåòú íà
ïðåäëîæº1ííûz õë¸áû, ïøåíè1öó, â³íî2 è3 º3ëeé.ÃDè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, álãîñëîâè1âûé ïsòü õë¸áwâú è3

ïsòü òhñzùú íàñhòèâûé, ñaìú álãîñëîâè2 è3 õë¸áû ñ³‰,
ïøåíè1öó, â³íî2 è3 º3ëeé: è3 ¢ìí0æè ñ³‰ âî ãðaäý ñeìú [è3ëè2 âú âeñè ñeé,
è3ëè2 âî ñ™¸é náè1òåëè ñeé], è3 âî âñeìú ìjðý òâîeìú, è3 âêóøaþùûz t
íè1õú âBðíûz œñâzòè2. �êw òû2 º3ñè2 álãîñëîâëszé è3 œñù7azé
âñs÷ºñêàz, ÕròE Á9å íaøú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, ñî
áåçíà÷aëüíûìú òâîè1ìú Nö7eìú, è3 âñåñ™hìú, è3 álãè1ìú, è3
æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú Äõ7îìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

È# ïî ´ìè1íý, ƒá³å: Áyäè è4ìz
ÃDíå áëãcâeíî t íhíý è3 äî
â¸êà. òðè1æäû. È#  ãëàã0ëåìú:
Álãîñëîâëþ2 ÃDà íà âñsêîå
âðeìz: äaæå äî íå ëèøaòñz
âñsêàãw áëaãà.

Ñù7eííèêú æå tøeäú ñòîè1òú ïðåä8
ñ™hìè äâeðüìè, çðS êú çaïàäó. Ïî
è3ñïîëíeí³è æå pàëìA, ñù7eííèêú êú
íàð0äó ãëàã0ëåòú:

Álãîñëîâeí³å ÃDíå íà âañú, òîãw2
álãîäaò³þ è3 ÷åëîâýêîëþ1á³åìú,
âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.

Ïðåìyäðîñòü...
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4. modlitba

T y, jen� jsi od svatých mocností oslavován neumlkajícími
písnìmi a neustálým chvaloøeèením, naplò té� naše ústa

chválením tebe, abychom vyvýšili jméno tvé svaté. Popøej nám
míti úèast a dìdictví se všemi, kdo� se vpravdì bojí tebe a pøi-
kázání tvá zachovávají; na pøímluvy svaté Bohorodice a všech
svatých tvých.

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

5. modlitba

H ospodine, Hospodine, který v ruce své pøeèisté vše dr�íš,
k nám jsi shovívavý a rmoutíš se nad poklesky našimi,

pomni slitování svých a milosrdenství svého; navštiv nás dob-
rotou svou a dej, abychom milostí tvou po zbytek tohoto dne
unikli rozlièným úkladùm zla a zachovej neposkvrnìným �ivot
náš blahodatí nejsvìtìjšího Ducha svého.

Milostí a lidumilností jednorozeného Syna svého, s ním� vele-
ben jsi s pøesvatým a blahým a o�ivujícím Duchem svým, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

6. modlitba

B o�e veliký a podivuhodný, který spravuješ všechno s ne-
výslovnou dobrotou a bohatou prozøetelností a který jsi

pozemská dobra nám daroval, svìøil nám slíbené království
a dobrodiními svými ukázal nám cestu, jak se varovati zla
v uplynulé èásti tohoto dne; dej, a� také zùstatek èasu strávíme
bez høíchu a pøed svatou slávou tvou oslavujeme tebe, jediného
dobrého a lidumilného Boha našeho.

Nebo� tys Bùh náš, a tobì slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svaté-
mu Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.

Bo�e veliký…
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íåïîð0÷íw ñîâåðøè1òè, ïðåä8 ñ™0þ ñëaâîþ òâîeþ, ï¸òè òS
º3äè1íàãî álãaãî è3 ÷lâýêîëþáè1âàãî ÁGà íaøåãî.

�êw òû2 º3ñè2 ÁGú íaøú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, Nö7Y, è3
Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Ìlòâà ñåäìaz:

Á9å âåëè1ê³é è3 âhøí³é, º3äè1íú è3ì¸zé áåçñìeðò³å, âî
ñâ¸òý æèâhé íåïðèñòyïíýìú, âñþ2 òâaðü ïðåìyäðîñò³þ

ñîçäaâûé, ðàçäýëè1âûé ìåæäY ñâ¸òîìú è3 ìåæäY òì0þ, è3
ñ0ëíöå ïîëîæè1âûé âî Ÿáëàñòü äíE, ëóíy æå è3 ¾â¸çäû âî
Ÿáëàñòü í0ùè, ñïîä0áèâûé íañú ãð¸øíûõú è3 âú íàñòîsù³é
÷añú ïðåäâàðè1òè ëèöE òâîE è3ñïîâ¸äàí³åìú, è3 âå÷eðíåå òåá¨
ñëàâîñë0â³å ïðèíåñòè2: ñaìú ÷lâýêîëþ1á÷å, è3ñïðaâè ìîëè1òâó
íaøó �êw êàäè1ëî ïðåä8  òîá0þ, è3  ïð³èìè2  þ5  âú âîíþ2
áëàãîóõaí³z, ïîäaæäü æå íaìú íàñòîsù³é âe÷åðú, è3 ïðèõîäs-
ùóþ í0ùü ìè1ðíó: œáëåöh íû âî nðyæ³å ñâ¸òà, è3çáaâè íû2 t
ñòðaõà íîùíaãw è3 âñsê³z âeùè, âî òì¨ ïðåõîäsù³z, è3 äaæäü
ñ0íú, º3ã0æå âî ¢ïîêîeí³å íeìîùè íaøåé äàðîâaëú º3ñè2,
âñsêàãw ìå÷òaí³z ä³aâîëz t÷óæäeííûé. º4é ÂLêî, álãè1õú
ïîäaòåëþ, äà è3 íà ë0æàõú íaøèõú ¢ìèësþùåñz, ïîìèíaåìú âú
íîùè2 è4ìz òâîE, è3 ïîó÷eí³åìú òâîè1õú çaïîâýäåé ïðîñâýùaå-
ìè, âú ðaäîñòè äóøeâíýé âîñòaíåìú êú ñëàâîñë0â³þ òâîåS
álãîñòè, ìîëº1í³z è3 ìîëè6òâû òâîåìY áëàãîóòð0á³þ ïðèíîñs-
ùå, œ ñâîè1õú ñîãðýøeí³èõú è3 âñ¸õú ëþäeé òâîè1õú, ±æå
ìîëè1òâàìè ñ™hz Áödû, ìè1ëîñò³þ ïîñýòè2.

�êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú ÁGú º3ñè2, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú,
Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú, ´ìè1íü.

Ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz...
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ho, svatého otce našeho Mikuláše, arcibiskupa Myr Lykej-
ských, divotvorce, svatých apoštolùm rovných Cyrila a Meto-
dìje, uèitelù slovanských, svatého zbo�ného kní�ete Rostislava
Moravského, svatého muèedníka a kní�ete èeského Václava
a svaté muèednice knì�ny Ludmily, ctihodných a bohonosných
otcù našich, Ivana, poustevníka èeského, a Prokopa Sázavské-
ho, svìtitele muèedníka Gorazda Èeského a Moravsko-slezské-
ho, svìtitele vyznavaèe Alexije Karpatského, svatých a spra-
vedlivých rodièù Jáchyma i Anny, svatého (jméno svatého, jeho�

jest chrám a jeho� je svátek) i všech svatých svých uèiò modlitbu
naši sobì pøíjemnou, daruj nám odpuštìní høíchù našich,
ochraò nás záštitou køídel svých, zapuï od nás ka�dého nepøí-
tele a odpùrce, daruj mír �ivotu našemu, Pane, smiluj se nad
námi i nad svìtem svým a spasi� duše naše jako blahý a lidu-
mil.
Vìøící: Amen.

(Konec litijní ektenie a vchází se z pøedsínì do chrámu.)

�almista ète stichiry na stichovnì.

�almista: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.

Následuje zpìv svatému z mineje, pøípadnì ze slu�by svátku nebo z triodu,
pokud tam je uveden.

�almista: I nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen. (Následuje bohorodièen.)

Vìøící zpívají chvalozpìv Simeonùv:

N yní propouštíš, Pane, slu�ebníka 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.

Nebo� tvé jest království…
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È# âñBìú ïðèêë0íøûìú ãëàâû6 è3 íà çeìëþ ïðèíè1êøûìú,
ì0ëèòñz ñù7eííèêú âåëåãëañíw:

ÂLêî ìíîãîìëcòèâå ÃDè, ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, ìîëè1òâàìè
âñåïðå÷còûz ÂL÷öû íaøåz Áödû è3 ïðèñíîäâ7û ÌRjè: ñè1ëîþ

÷còíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw êròA: ïðåäñòaòåëüñòâû ÷åñòíhõú
íá7eñíûõú ñè1ëú áåçïë0òíûõú: ÷còíaãw ñëaâíàãw ïðîð0êà, ïðåä-
òe÷è è3 êròè1òåëz ¯waííà: ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâaëüíûõú ´ï0ñ-
òwëú: ñ™hõú ñëaâíûõú è3 äîáðîïîá¸äíûõú ìy÷åíèêwâú: ïðïdá-
íûõú è3 áGîí0ñíûõú nö7ú íaøèõú: è5æå âî ñ™hõú nö7ú íaøèõú è3
âñåëeíñêèõú âåëè1êèõú ¢÷è1òåëåé è3 ñ™è1òåëåé, Âàñjë³à âåëè1êàãw,
Ãðèã0ð³à áGîñë0âà è3 ¯waííà çëàòîyñòàãw: è4æå âî ñ™hõú nö7A ía-
øåãw Í³êîëaà ´ðõ³åïcêïà, ìmðëmêjéñêàãw ÷óäîòâ0ðöà: è5æå âî
ñ™hõú nòº1öú íaøèõú Ìåf0ä³à è3 Êmðjëëà, ¢÷è1òåëåé ñëîâeí-
ñêèõú: 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: ñ™hõú è3 ïðaâåä-
íûõú áGîoö7ú ¯wàêjìà è3 �ííû, è3 ñ™aãw [è4ì>êú, º3ãHæå º4ñòü õðaìú], è3
âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú, álãîïð³sòíó ñîòâîðè2 ìîëè1òâó íaøó, äa-
ðóé íaìú œñòàâëeí³å ïðåãðýøeí³é íaøèõú, ïîêðhé íañú
êð0âîìú êðèëY òâîeþ, tæåíè2  t íañú âñsêàãî âðàãA è3
ñóïîñòaòà, ¢ìèðè2 íaøó æè1çíü: ÃDè, ïîìè1ëóé íañú, è3 ìjðú
òâ0é, è3 ñïàñè2 äyøû íaøz, �êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú.

Òaæå íà÷èíaåìú ñò³õè6ðû ñò³õ0âíû, è3 ïîþ1ùå âõ0äèìú âú õðaìú.

Ñëaâà, è3 íhíý, á÷dåíú. Òaæå, Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. Ïî �§å íaøú:

Âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

�êw òâîE º4ñòü öròâî, è3 ñè1ëà, è3 ñëaâà, Nö7A, è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãw
Äõ7à, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.

ÃDè ¯}ñå ÕròE...
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7. modlitba

B o�e veliký a vznešený,
který jediný jsi vìèný

a pøebýváš ve svìtle nepøí-
stupném, který jsi všechno
moudøe stvoøil, oddìlil svìtlo
od tmy a slunci ustanovil, aby
vládlo ve dne, mìsíci a hvìz-
dám pak, aby vládly v noci,
a který jsi nás høíšné uèinil
hodnými pøiblí�iti se také to-
hoto dne s vyznáním pøed tváø
tvou a pøinésti tobì veèerní
slavosloví; sám, Lidumile,
øídi� modlitbu naši, aby se
vznášela k tobì jako kadidlo,
a pøijmi ji jako vùni pøíjem-
nou. Dej, a� pøítomný veèer
a následující noc jsou pokojny.
Odìj nás zbrojí svìtla, vysvo-
boï nás od hrùz noèních a ode
všeho, co se v noci plí�í; udìl
nám spánek, jej� jsi nám k osvì�ení daroval, prostý ïábel-
ských pøeludù. Sám, Vládce, Dárce dobra, dej, abychom na
lo�ích svých s dojetím v noci pamatovali svatého jména tvého,
a jsouce osvíceni nauèením pøikázání tvých, povstali s duchov-
ní radostí k oslavì dobroty tvé a milosrdenství tvému pøinášeli
prosby a modlitby za høíchy své a všeho lidu tvého, jej� na
pøímluvy svaté Bohorodice navštiv milostí svou.

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

V pokoji k Hospodinu…
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È#ñï0ëíøóñz æå ïðåäíà÷èíaòåëüíîìó pàëìY, ãëàã0ëåòú ñù7eííèêú è3ëè2 ä³aêîíú,
ƒùå º4ñòü, è3çøeäú ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ è3 ñòaâú íà náh÷íîìú ì¸ñòý ´ìâHíà,
º3êòåí³þ2 ñ³þ2:

Ä³aêîíú: Ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œ ïëaâàþùèõú...
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veškerý na nás uvalený hnìv a vysvobodil nás od pøicházející-
ho spravedlivého trestu svého a smiloval se nad námi.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (3×)

Ještì modlíme se, aby Hospodin Bùh vyslyšel hlas modlitby
nás, høíšných, a smiloval se nad námi.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (3×)

Knìz mù�e tiše vzpomínat �ivé i zesnulé.
Dále knìz:

V yslyš nás, Bo�e, Spasiteli náš, nadìje všech konèin zemì
i tìch, kteøí jsou daleko na moøi; a milostiv, milostiv

budi�, Vládce, ke høíchùm našim a smiluj se nad námi. Nebo�
milostivý a lidumilný Bùh jsi ty a tobì chválu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Knìz: Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Knìz: Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine. (Všichni skloní hlavy)

Knìz (hlasitì):

V
ládce mnohomilostivý, Pane Je�íši Kriste, Bo�e náš,
na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice
a v�dycky Panny Marie, mocí uctívaného a �ivotodár-

ného køí�e, s pøispìním úctyhodných nebeských beztìlesných
mocností, dùstojného a slavného proroka, pøedchùdce a køtite-
le Jana, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatých
slavných vítìzných muèedníkù i ctihodných a bohonosných
otcù našich; svatých našich otcù, velikých uèitelù celého svìta
a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe Theologa a Jana Zlatoústé-

-ho, svatého otce našeho Mikuláše…
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ùèõú, è3 œ âñ¸õú ñëóæaùèõú è3 ñëóæè1âøèõú âî ñò7¸ìú õðaìý
ñeìú [è3ëè2: âî ñ™¸é náè1òåëè ñeé], ðöeìú.

Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé, í7.

Å#ùE ì0ëèìñz œ º4æå ñîõðàíè1òèñz ãðaäó ñåìY [è3ëè2: âeñè ñeé], è3
ñ™î1ìó õðaìó ñåìY [è3ëè2: ñ™¸é náè1òåëè ñeé] è3 âñsêîìó ãðaäó è3

ñòðàí¨ t ãëaäà, ãóáè1òåëüñòâà, òðyñà, ïîò0ïà, nãíS, ìå÷A,
íàøeñòâ³z è3íîïëåìeííèêwâú, è3 ìåæäîóñ0áíûz áðaíè: œ º4æå
ìè1ëîñòèâó è3 áëàãîóâ¸òëèâó áhòè álã0ìó è3 ÷lâýêîëþáè1âîìó
ÁGó íaøåìó, tâðàòè1òè âñsê³é ãí¸âú íà íû2 äâè1æèìûé, è3
è3çáaâèòè íû2 t íàëåæaùàãw è3 ïðaâåäíàãw ñâîåãw2 ïðåùeí³z, è3
ïîìè1ëîâàòè íû2.

Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû.

Å#ùE ì0ëèìñz è3 œ º4æå ¢ñëhøàòè ÃDó ÁGó ãëañú ìîëeí³z
íañú ãð¸øíûõú, è3 ïîìè1ëîâàòè íañú.

Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû.

Òaæå ïîìèíaåòú ±æå õ0ùåòú, æèâû6z è3 ìº1ðòâûz, òaéíw.

¡ñëhøè íû2, Á9å Ñï7ñè1òåëþ íaøú, ¢ïîâaí³å âñ¸õú
êîíöº1âú çåìëè2 è3 ñyùèõú âú ì0ðè äàëe÷å, è3 ìè1ëîñ-

òèâú, ìè1ëîñòèâú áyäè, ÂLêî, œ ãðýñ¸õú íaøèõú, è3 ïîìè1ëóé
íû2.

Ìè1ëîñòèâú áî è3 ÷lâýêîëþ1áåöú ÁGú º3ñè2, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñû-
ëaåìú, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Òaæå ãëàã0ëåòú: Ìè1ðú âñBìú.

Ä³aêîíú: Ãëàâû6 íaøz ÃDâè ïðèêë0íèìú.

ÂLêî ìíîãîìëcòèâå...
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Po ukonèení ètení poèáteèního �almu praví knìz (nebo diákon; je-li pøíto-
men, vychází severními vrátky na solej a stane na obvyklém místì) velkou
ektenii:

Diákon: V pokoji k Hospodinu modleme se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za vlast naši a její pøedstavitele k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.
Âîçãëàøeí³å:

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

Ëè1êú: Àìè1íü.

Òaæå êàfjñìó, Álæeíú ìyæú:

È# ïî êàfjñìý è3çøeäú ä³aêîíú ñ¸âåðíîþ äâeð³þ, ãëàã0ëåòú ìaëóþ º3êòåí³þ2:

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.

�êî òâîS äåðæaâà...
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tek) a všech svatých, prosíme tebe, mnohomilostivý Pane, vy-
slyš nás høíšné, modlící se k tobì, a smiluj se nad námi.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (40×)

Ještì modlíme se za pravou víru vyznávající a Krista milují-
cí pravoslavné pokolení naše. Za jeho vítìzství, zachování,

pokoj, zdraví a záchranu. Aby mu Pán a Bùh náš ve všem pøi-
spìti ráèil a ku pomoci byl, aby pod nohy našeho rodu pravoslav-
ného srazil ka�dého nepøítele a škùdce jeho.

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (30×)

J
eštì modlíme se za jejich svatosti pravoslavné patriar-
chy, za vladyku metropolitu (jméno) [za vladyku (jméno); za ar-

chimandritu, igumena (jméno)], i za všechno v Kristu bra-
trstvo naše, i za ka�dou duši køes�anskou trpící a zarmouce-
nou, milosti Bo�í a pomoci �ádající; za záštitu mìsta tohoto [èi

svatého pøíbytku tohoto] a všech v nìm �ijících [nebo vsi této a všech v ní

�ijících]; za mír a dobrý stav celého svìta; za blaho svatých církví
Bo�ích; za spasení a pomoc tìm, kteøí se s pílí a bázní Bo�í na-
máhají, i za slou�ící otce i bratry naše; za ty, kteøí vše opustili
a v pustinì pøebývají; za uzdravení nemocných; za pokoj a od-
poèinutí, blahou památku a odpuštìní høíchù všem døíve se
odebravším zesnulým pravoslavným otcùm a bratøím našim,
zde i všude jinde pochovaným; za osvobození zajatých, i za bra-
try naše ve slu�bách jsoucí, a za všechny slou�ivší a slou�ící ve
svatém chrámì [èi monastýru] tomto, rceme:

Vìøící: Hospodi, pomiluj. (50×)

Ještì modlíme se, aby ochránìno bylo mìsto toto [byla ves tato]

i svatý chrám tento [èi monastýr tento] a všechna mìsta a ze-
mì od hladu, moru, zemìtøesení, potopy, ohnì, meèe, vpádu ci-
zozemcù a obèanské války; aby milostivý a pøístupný k našim
modlitbám byl blahý a lidumilný Bùh náš a odvrátil od nás

veškerý na nás uvalený…
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è3ñïîâ¸äíèêà ¥ëåxjà êàðïàòîðó1ññêàãw: ñ™hõú ñëaâíûõú è3
äîáðîïîá¸äíûõú ìy÷åíèêwâú: ïðåïîä0áíûõú è3 áGîí0ñíûõú
nö7ú íaøèõú, ñ™hõú è3 ïðaâåäíûõú áGîoö7ú ¯wàêjìà è3 �ííû, è3
ñ™aãw [è4ì>êú, º3ãHæå º4ñòü õðaìú] è3 âñ¸õú ñ™hõú. Ì0ëèìú òS
ìíîãîìè1ëîñòèâå ÃDè, ¢ñëhøè íañú ãð¸øíûõú ìîësùèõñz
òåá¨, è3 ïîìè1ëóé íañú.

Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé, ì7.

Å#ùE ì0ëèìñz œ áëàãîâ¸ðíîìú è3 õðèñòîëþáè1âîìú ïðàâî-
ñëaâíîìú ð0äý íaøåìú, œ ïîá¸äý, ïðåáûâaí³è, ìè1ðý,

çäðaâ³è, ñïàñeí³è º3ãw2, è3 ÃDó Áã7ó íaøåìó, íàèïa÷å ïîñïýøè1òè è3
ïîñîáè1òè º3ìy âî âñ¸õú, è3 ïîêîðè1òè ïîä8 íw1çý º3ãw2 âñsêàãî
âðàãA è3 ñóïîñòaòà.
Ëè1êú: ÃDè, ïîìè1ëóé, l.

Å#ùE ì0ëèìñz œ ãîñïîäè1íå íaøåìú Áëàæåííýéøåìú ìèòðî-
ïîëjòý (è4ìz ðåêú) [òaæå, œ ãîñïîäè1íå íaøåìú (Âûñîêî-) Ïðåwñâzùåííýé-

øåìú, è3ëè: àðõ³ºïjñêîïý, è3ëè: º3ïcêïý íaøåìú, è4ì>êú, ƒùå º4ñòü: ƒùå ëè náè1òåëü, è3 œ

´ðõ³ìàíäðjòý è3ëè2 è3ãyìåíý íaøåìú è4ì>êú:], è3 œ âñeìú âî Õrò¨ áðaòñòâý
íaøåìú, è3 œ âñsêîé äóøè2 õrò³aíñòýé, ñêîðásùåé æå è3
œ¾ë0áëåííýé, ìè1ëîñòè Á9³è è3  ï0ìîùè òðeáóþùåé. Œ
ïîêðîâeí³è ãðaäà [ñ™aãw ä0ìó] ñåãw2, è3 æèâyùèõú âú íeìú. Œ
ìè1ðý, è3 ñîñòîsí³è âñåãw2 ìjðà. Œ álãîñòîsí³è ñ™hõú Á9³èõú
öRêâeé. Œ ñïàñeí³è è3 ï0ìîùè ñî òùaí³åìú è3 ñòðaõîìú Á9³èìú
òðóæäaþùèõñz è3 ñëóæaùèõú nòº1öú è3 áðaò³é íaøèõú. Œ
œñòaâëüøèõñz, è3 âî tøeñòâ³è ñyùèõú. Œ è3ñöýëeí³è âú
íeìîùåõú ëåæaùèõú. Œ ¢ñïeí³è, œñëaáý, áëàæeííîé ïaìzòè,
è3 œ œñòàâëeí³è ãðýõHâú âñ¸õú ïðåæäåtøeäøèõú nòº1öú è3
áðaò³é íaøèõú, çä¨ ëåæaùèõú è3 ïîâñþ1äó ïðàâîñëaâíûõú. Œ
è3çáàâëeí³è ïëýíeííûõú, è3 œ áðaò³zõú íaøèõú âî ñëyæáàõú ñy-

-ùèõú, è3 œ âñ¸õú ñëóæaùèõú...
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Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,
k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Tobì, Hospodine.

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

Vìøící: Amen.

Na velké veèerní (v pøedveèer nedìle a nìkterých svátkù) se pìje z 1. ka-
thismy 1. antifona – Bla�ený mu� (1. �alm); nebo se ète celá kathisma podle
typikonu; poté je malá ektenie.
Na všednodenní veèerní se u nás ve farních chrámech toto všechno vynechá-
vá a po velké ektenii se ihned zpívá „Hospodine, k tobì volám“.

Po kathismì knìz nebo diákon
(je-li pøítomen, vychází severními vrátky a stane na obvyklém místì)

praví malou ektenii:

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Nebo� tvá jest vláda…
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Âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

�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.

Òaæå, ÃDè âîççâaõú: ïîeòñz íà ãëañú ñò³õè1ðú. Òaæå ñò³õè6ðû.

Íà ‹, ñò³õè6ðû:
È#çâåäè2 è3ç8 òåìíè1öû äyøó ìîþ2, è3ñïîâ¸äàòèñz è4ìåíè òâîåìY.
ÌåíE æäyòú ïðaâºäíèöû, ä0íäåæå âîçäañè ìí¨.

Íà }:
È#ç8 ãëóáèíû2 âîççâaõú êú òåá¨ ÃDè, ÃDè, ¢ñëhøè ãëañú ì0é.
Äà áyäóòú �øè òâîè2, âíeìëþùý ãëañó ìîëeí³z ìîåãw2.

Íà ¾7:
�ùå áåççàêHí³z íaçðèøè ÃDè, ÃDè, êòî2 ïîñòîè1òú; �êw ¢ òåáE œ÷èùeí³å
º4ñòü.
È$ìåíå ðaäè òâîåãw2 ïîòåðï¸õú òS ÃDè, ïîòåðï¨ äóøA ìîS âú ñë0âî òâîE,
¢ïîâA äóøA ìîS íà ÃDà.

Íà ä7:
T ñòðaæè �òðåíí³z äî í0ùè, t ñòðaæè �òðåíí³z, äà ¢ïîâaåòú ¯}ëü íà ÃDà.
�êw ¢ ÃDà ìëcòü, è3 ìí0ãîå ¢ íåãw2 è3çáàâëeí³å, è3 ò0é è3çáaâèòú ¯}ëz t
âñ¸õú áåççàê0í³é º3ãw2.
Õâàëè1òå ÃDà âñè2 kçhöû, ïîõâàëè1òå º3ãî2 âñè2 ëþ1ä³å.
�êw ¢òâåðäè1ñz ìëcòü º3ãw2 íà íañú, è3 è4ñòèíà ÃDíz ïðåáûâaåòú âî â¸êú.
Ñëaâà, è3 íhíý, áGîð0äè÷åíú.

Ìlòâà âõ0äà:

Âe÷åðú, è3  çàyòðà, è3  ïîëyäíå, õâaëèìú, álãîñëîâè1ìú,
álãîäàðè1ìú è3 ì0ëèìñz òåá¨, ÂLêî âñ¸õú: è3ñïðaâè ìîëè1-

òâó íaøó �êw êàäè1ëî ïðåä8 òîá0þ, è3 íå ¢êëîíè2 ñåðäeöú ía-
øèõú âú ñëîâåñA è3ëè2 âú ïîìûøëº1í³z ëóêaâñòâà: íî è3çáaâè
íañú t âñ¸õú ëîâsùèõú äyøû íaøz, �êw êú òåá¨, ÃDè, ÃDè,
Ÿ÷è íaøè, è3 íà òS ¢ïîâaõîìú, íå ïîñðàìè2 íañú Á9å íaøú.

�êw ïîäîáaåòú òåá¨...

Veèerní bohoslu�ba 29

(Hlasitì:) Budi� vláda království tvého blahoslovena a ve-

lebena, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a�

na vìky vìkùv.

Vìøící: I duchu tvému.

Nekoná-li se litije ani bdìní, pak se teï pøednášejí stichiry na stichov-
nì.
Pokud se slou�í litije, následují nyní litijní stichiry pøíslušného svátku.
»Sláva… I nyní…« a pak následuje litijní ektenie. Na litiji se odchází do
chrámové pøedsínì (nebo západní èásti chrámu); knìz a diákon spoleènì vy-
cházejí s kadidelnicí severními vrátky, pøed nimi jsou neseny dvì svíce (sva-
té dveøe jsou zavøeny).

Litijní ektenie po ukonèení zpìvu litijních stichir.
Knìz nebo diákon:

S
pasi�, Bo�e, lid svùj a po�ehnej dìdictví svému. Navštiv
svìt svou milostí a slitovností, pozdvihni korouhev
køes�anù pravoslavných a sešli na nás bohaté své milos-

ti. Na pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a v�dycky
Panny Marie, mocí uctívaného a �ivotodárného køí�e, s pøispì-
ním úctyhodných nebeských beztìlesných mocností, dùstojné-
ho a slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana, svatých
slavných a všechvalných apoštolù, svatých našich otcù veli-
kých uèitelù celého svìta a svìtitelù Basila Velikého, Øehoøe
Theologa a Jana Zlatoústého, svatého otce našeho Mikuláše,
arcibiskupa Myr Lykejských, divotvorce, svatých apoštolùm
rovných Cyrila a Metodìje, uèitelù slovanských, svatého
zbo�ného kní�ete Rostislava Moravského, svatého muèedníka
a kní�ete èeského Václava a svaté muèednice knì�ny Ludmily,
ctihodných a bohonosných otcù našich, Ivana, poustevníka
èeského, a Prokopa Sázavského, svìtitele muèedníka Gorazda
Èeského a Moravsko-slezského, svìtitele vyznavaèe Alexije
Karpatského, svatých vítìzných muèedníkù, ctihodných a bo-
honosných otcù našich, svatých a spravedlivých rodièù Jáchy-
ma i Anny, svatého (jméno svatého, jeho� jest chrám a jeho� jest svá-

-tek) a všech svatých…
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Òaæå âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

Áyäè äåðæaâà öròâ³z òâîåãw2 áëàãîñëîâeíà è3 ïðåïðîñëaâëåíà,
Nö7A è3 Ñí7à, è3 Ñ™aãw Äõ7à, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Òaæå è3ñõ0äèìú âú ïðèòâ0ðú, ïîþ1ùå ñò³õè1ðó
õðaìà è3ëè2  ïðaçäíèêà, ñîâåðøaþùå ë³òjþ.
Ñù7eííèêú æå è3 ä³aêîíú ñú êàäè1ëüíèöåþ è3ñõ0-
äzòú âêyïý ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ, ïðåä8è1äóòú æå
è5ìú ñî äâýìA ëàìïaäîìà: ñ™û6ìú æå äâeðåìú
çàòâîðº1íûìú ñyùûìú.
Ñëaâà, ñ™aãw: È# íhíý, áGîð0äè÷åíú.

È# ïî ñè1õú ãëàã0ëåòú ä³aêîíú,
ƒùå ëè í¸ñòü ä³aêîíà,
ñù7eííèêú, ìlòâû ñ³‰:

Ñïàñè2 Á9å, ëþ1äè òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å òâîE: ïîñý-
òè2 ìjðú òâ0é ìè1ëîñò³þ è3 ùåäð0òàìè, âîçâhñè ð0ãú

õrò³aíú ïðàâîñëaâíûõú, è3 íèçïîñëè2 íà íû2 ìè1ëwñòè òâî‰
áwãaòûz, ìîëè1òâàìè âñåïðå÷còûz ÂL÷öû íaøåz Áödû è3 ïðèñ-
íîäâ7û ÌRjè: ñè1ëîþ ÷còíaãw è3 æèâîòâîðsùàãw êròA: ïðåäñòa-
òåëüñòâû ÷còíhõú íácíûõú ñè1ëú áåçïë0òíûõú: ÷còíaãw, ñëaâíà-
ãw ïðîð0êà, ïðåäòe÷è è3 êròè1òåëz ¯waííà: ñ™hõú ñëaâíûõú è3
âñåõâaëüíûõú ´ïcëú: è5æå âî ñ™hõú nö7ú íaøèõú, è3 âñåëeíñêèõú
âåëè1êèõú ¢÷è1òåëåé è3 ñ™è1òåëåé, Âàñjë³à âåëè1êàãw, Ãðèã0ð³à
áGîñë0âà è3 ¯waííà çëàòîyñòàãw: è4æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw
Í³êîëaà ´ðõ³åïcêïà, ìmðëmêjéñêàãw ÷óäîòâ0ðöà: 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...
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Knìz: Nebo� tvá jest vláda a království i moc a sláva,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv.

Vìøící: Amen.

Poté se zpívá úryvek z �almu 140. / 141.: „Hospodine, k tobì volám,
vyslyš mne; vyslyš mne…“ Následuje ètení stichir a ka�dé pøedchází
tzv. stíšek:

Na 10:
Vyveï ze �aláøe duši mou, abych oslavoval jméno tvé.
Èekají spravedliví, �e mne odmìníš.

Na 8:
Z hlubin volám k tobì, Hospodine, Hospodine, vyslyš volání mé.
Ké� bude tvé ucho naslouchat hlasu prosby mé.

Na 6:
Budeš-li nepravosti míti na zøeteli, Hospodine, Hospodine, kdo� obsto-
jí? U tebe však je oèištìní.
Pro jméno tvé, Hospodine, èekal jsem na tebe, oèekává duše má tvé
slovo; doufá duše má v Hospodina.

Na 4:
Od strá�e jitøní a� do noci, od strá�e jitøní nech� doufá Israel v Hospo-
dina.
Nebo� u Hospodina je milost a hojné je u Nìho vysvobození. On vysvo-
bodí Israele ze všech jeho nepravostí.
Chvalte Hospodina, všichni národové; vychvalujte Ho, všichni lidé!
Nebo� upevnila se jeho milost nad námi a pravda Hospodinova zùstá-
vá navìky.

�almista: »Sláva… I nyní…« (Následuje bohorodièen.)

Pøi velké veèerní se nyní koná vchod. Knìz potichu øíká modlitbu vchodu:

V
eèer, za svítání a v poledne chválíme a blahoslovíme
tebe, díky vzdáváme tobì a modlíme se k tobì, Vládce
všech: Nech� vznáší se modlitba naše jako kadidlo pøed

tebou; nedej, aby srdce naše uchylovala se k øeèem nebo myš-
lenkám zlým, ale vysvoboï nás ode všech, kdo� úklady èiní du-
ším našim; nebo� k tobì, Hospodine, Pane, obráceny jsou oèi

naše a v tebe slo�ili jsme…
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Âîçãëàøeí³å:

�êw ïîäîáaåòú òåá¨ âñsêàz ñëaâà,
÷eñòü è3 ïîêëîíeí³å, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó
Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú,
´ìè1íü.

Òaæå álãîñëîâësåòú âõ0äú:

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

È# âîçãëàøaåòú ä³aêîíú: Ïðåìyäðîñòü, ïð0ñòè.

Ëè1êú æå: Ñâ¸òå òè1õ³é ñ™hz ñëaâû, áåçñìeðòíàãw, Nö7A íácíàãw,
ñ™aãw álæeííàãw, ¯}ñå ÕròE, ïðèøeäøå íà çaïàäú ñ0ëíöà, âè1äýâøå
ñâ¸òú âå÷eðí³é, ïîeìú Nö7A, Ñí7à, è3 Ñ™aãî Äõ7à, ÁGà. Äîñò0èíú º3ñè2 âî
âñ‰ âðåìåíA ï¸òú áhòè ãëañû ïðåïîä0áíûìè, Ñí7å Á9³é, æèâ0òú
äàsé: ò¸ìæå ìjðú òS ñëaâèòú.

Ïî âõ0äý æå, ïîëîæè1âú náh÷íûé ïîêë0íú ¢÷èíeííûé ìîíaõú, è3ëè2 ÷òeöú,
ïîeòú ïðîêjìåíú äíE.

�ùå æå º4ñòü ñóááHòà âe÷åðà, ãëàã0ëåòú:

ÃDü âîöRè1ñz, âú ë¸ïîòó œáëå÷eñz.
Ñòjõú: Œáëå÷eñz ÃDü âú ñè1ëó, è3 ïðåïîsñàñz.
Ñòjõú: È$áî ¢òâåðäè2 âñåëeííóþ, ±æå íå ïîäâè1æèòñz.
Ñòjõú: Ä0ìó òâîåìY ïîäîáaåòú ñ™híz ÃDè, âú äîëãîòY äíjé.

Âú íåä¸ëþ âe÷åðà, ãëañú }:

ÑE íhíý álãîñëîâè1òå ÃDà âñè2 ðàáè2 ÃDíè.
Ñòjõú: Ñòîsù³è âî õðaìý ÃDíè, âî äâ0ðýõú ä0ìó ÁGà íaøåãw.

Âú ïîíåä¸ëüíèêú âe÷åðà, ãëañú ä7:

ÃDü ¢ñëhøèòú ìS, âíåãäA âîççâaòè ìè2 êú íåìY.
Ñòjõú: ÂíåãäA ïðèçâaòè ìè2, ¢ñëhøà ìS ÁGú ïðaâäû ìîåS.

Âî âò0ðíèêú âe÷åðà...
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Abychom ostatní èas �ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospo-
dina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Za køes�anské 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.)

Nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slavné Vládkynì naší,
Bohorodice a v�dycky Panny Marie, se všemi svatými pamìtlivi
jsouce, sami sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu po-
ruème. (Diákon, pokloniv se a pøe�ehnav, odstupuje pøed ikonu Spasitele.)

Vìøící: Tobì, Hospodine.

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

Vìøící: Amen.

Knìz: Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Skloòme hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.

Knìz se tiše modlí:

H
ospodine, Bo�e náš, který jsi nebesa sklonil a sestou-
pil pro spasení pokolení lidského, shlédni na slu�eb-
níky své i na dìdictví své; nebo� pøed tebou, pøísným

a lidumilným soudcem, slu�ebníci tvoji sklonili hlavu i šíji
svou; neoèekávají pomoci od lidí, nýbr� od tebe oèekávají milos-
ti a tou�í po spasení tvém. Opatruj je ka�dého èasu i tohoto ve-
èera, ochraòuj je také v nastávající noci pøed ka�dým nepøíte-
lem a všelikým pùsobením ïábelským, pøed daremnými myš-
lenkami a úmysly zlými.

Budi� vláda království…



26 Veèerní bohoslu�ba

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.
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.

È# ñù7eííèêú âîçãëàøaåòú:

�êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú ÁGú º3ñè2, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëa-
åìú, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî

â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú: Ìè1ðú âñBìú.
Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Ä³aêîíú: Ãëàâû6 íaøz ÃDâè ïðèêë0íèìú.
Ëè1êú: Òåá¨, ÃDè.

Ìîëè1òâà ãëàâîïðèêëîíeí³z:

Ã Dè Á9å íaøú, ïðèêëîíè1âûé íá7ñA è3 ñîøeäûé íà ñïàñeí³å ð0äà
÷åëîâ¸÷åñêàãw, ïðè1çðè íà ðàáû6 òâî‰, è3 íà äîñòîsí³å òâîE.

Òåá¸ áî ñòðaøíîìó è3  ÷lâýêîëþ1áöó ñóä³è2, òâîè2  ðàáè2
ïîêëîíè1øà ãëàâû6, ñâî‰ æå ïîêîðè1øà âû6z, íå t ÷åëîâBêú
œæèäaþùå ï0ìîùè, íî òâîåS ïðîñsùå ìè1ëîñòè, è3 òâîåãw2
÷aþùå ñïàñeí³z: ±æå ñîõðàíè2 íà âñsêîå âðeìz, è3 ïî íàñòîs-
ùåìú âe÷åðý è3 âú ïðèõîäsùóþ í0ùü, t âñsêàãw âðàãA, t
âñsêàãw ïðîòè1âíàãw ä¸éñòâà ä³aâîëüñêàãw, è3 t ïîìûøëeí³é
ñyåòíûõú, è3 âîñïîìèíaí³é ëóêaâûõú.

Áyäè äåðæaâà...
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naše a v tebe slo�ili jsme nadìji svoji; nedopus�, Bo�e náš, aby-
chom byli zahanbeni. — Nebo� tobì nále�í všechna sláva, èest
i klanìní, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na
vìky vìkùv. Amen.

Na to knìz �ehná vchod, øíkaje tiše: Blahosloven vchod svatých tvých,
v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Knìz nebo diákon:

Velemoudrost! Povznesme se!

Vìøící zpívají hymnus od Sofronia, patriarchy jerusalemského:

S
vìtlo tiché, svaté slávy, nesmrtelného Otce nebeského,
Svatého, Bla�eného, Je�íši Kriste. Pøišedše k západu
slunce a spatøivše záøi veèerní, opìváme Otce, Syna

i Svatého Ducha, Boha. Synu Bo�í, jen� dáváš �ivot, hoden jsi
po všechny èasy hlasy ctihodnými být opìvován. Proèe� svìt
tebe velebí.

Po vchodu se slou�ící pokloní jako obvykle. Dle místního zvyku pak
diákon (není-li pøítomen, tak knìz) ète prokimen.

Pozor mìjme! Pokoj všem! Velemoudrost!

V sobotu veèer:

1. Hospodin kraluje, y odìn jest velikolepostí.
2. Oblékl se Hospodin v sílu a pøepásal se.
3. Nebo� upevnil vesmír, který� se nepohne.
4. Domu tvému nále�í svatost, Hospodine, navìky.

V nedìli veèer:

1. Aj, nyní dobroøeète Hospodinu, y všichni slu�ebníci Hospodinovi.
2. Stojící ve chrámì Hospodinovì, v nádvoøích domu Boha našeho.

V pondìlí veèer:

1. Hospodin mne vyslyší, y kdy� jej budu vzývati.
2. Kdy� volal jsem, vyslyšel mne Bùh spravedlnosti.

V úterý veèer…
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Âî âò0ðíèêú âe÷åðà, ãëañú ¹:

Ìè1ëîñòü òâîS, ÃDè, ïîæåíeòú ìS âñ‰ äíè6 æèâîòA ìîåãw2.
Ñòjõú: ÃDü ïàñeòú ìS, è3 íè÷ò0æå ìS ëèøè1òú, íà ì¸ñòý ¾ëa÷íý
òaìw âñåëè1 ìz.

Âú ñðeäó âe÷åðà, ãëañú º7:

Á9å, âî è4ìz òâîE ñïàñè1 ìz, è3 âú ñè1ëý òâîeé ñóäè1 ìè.
Ñòjõú: Á9å, ¢ñëhøè ìîëè1òâó ìîþ2, âíóøè2 ãëàã0ëû �ñòú ìîè1õú.

Âú ÷åòâåðò0êú âe÷åðà, ãëañú ¾7:

Ï0ìîùü ìîS t ÃDà ñîòâ0ðøàãw íá7î è3 çeìëþ.
Ñòjõú: Âîçâåä0õú Ÿ÷è ìîè2 âú ã0ðû, tíþ1äóæå ïð³è1äåòú ï0ìîùü
ìîS.

Âú ïzò0êú âe÷åðà, ãëañú ç7:

Á9å, çàñòyïíèêú ì0é º3ñè2 òû2, è3 ìè1ëîñòü òâîS ïðåäâàðè1òú ìS.
Ñòjõú: È#çìè1 ìz t âð†ãú ìîè1õú Á9å, è3 t âîñòàþ1ùèõú íà ìS è3çáaâè
ìS.

È# ƒá³å ïîëàãaåòñz ÷òeí³å [ƒùå º4ñòü].

Œáðaùñz æå ñù7eííèêú êú çaïàäó, ñîãáeíý è3ì¸zé ðyöý, ñòîè1òú œæèäazé
è3ñïîëíeí³z ïðîêjìåíà: òaæå ïîêëàísåòñz, è3 tõ0äèòú íà ì¸ñòî ñâîE. Ïî
ïðîêjìíý æå, ãëàã0ëåòú ä³aêîíú, ƒùå º4ñòü, è3çøeäú ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ [¿åðeé
æå âíyòðü nëòàðS ñòîè1òú ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ]:

Ðöåìú âñè2...
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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; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Amen.

�almista:

Dej�, Hospodine, abychom veèer tento…

Následuje ektenie prosebná

Vykonejme veèerní modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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, Hospo-
dina 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 u�iteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina
prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)

Abychom ostatní èas…
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Å#ùE ì0ëèìñz w3 ïëîäîíîñsùèõú è3 äîáðîä¸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.)

Âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

�êw ìè1ëîñòèâú è3 ÷åëîâýêîëþ1áåöú Á0ãú º3ñè 2, è 3 òåá¨
ñëaâó âîçñûëaåìú, NòöY, è3 Ñhíó, è3 Ñâzò0ìó Äyõó,
íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Òaæå: Ñïîä0áè, ÃDè, âú âe÷åðú ñeé:

Ä³aêîíú: È#ñï0ëíèìú âå÷eðíþþ ìîëè1òâó íaøó ÃDâè.

Ëè1êú: ÃDè ïîìè1ëóé.

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

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 ïðåãðýøeí³é 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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V úterý veèer:

1. Milost tvá, Hospodine, y následovati mne bude po všechny dny
mého �ivota.
2. Hospodin jest pastýø mùj, nebudu míti nedostatku. Na místa hoj-
nosti mne pøivede.

Ve støedu veèer:

1. Bo�e, ve jménu svém spasi� mne, y a silou svojí spravuj mne.
2. Bo�e, vyslyš modlitbu mou, popøej sluchu slovùm úst mých.

Ve ètvrtek veèer:

1. Pomoc má jest od Hospodina, y který� uèinil nebe i zemi.
2. Pozdvihuji oèi své k horám, odkud� pøijde pomoc má.

V pátek veèer:

1. Bo�e, ochránce mùj jsi ty; y milost tvá mne pøedcházej.
2. Vytrhni mne z rukou nepøátel mojich, Bo�e, a od tìch, kteøí po-
vstávají proti mnì, vysvoboï mne.

Knìz je pøi zpìvu prokimenu obrácen k západu, stojí (na horním místì), oèe-
kávaje dokonèení zpìvu prokimenu. Pak se ukloní a odchází na své místo
pøed svatý prestol. (Pøi všednodenní veèerní, není-li diákon, knìz stane na
soleji pøed zavøenými královskými dveømi, aby po dokonèení zpìvu „Dej�,
Hospodine, abychom veèer tento…“ øíkal prosebnou ektenii.)

Na velké veèerní pøed velkými svátky nebo pøi slu�bì s litijí se po prokime-
nu vsouvá do postupu slu�by ètení paremijí: vìtšinou tøí ètení ze Starého
zákona (pøi zavøených královských dveøích – vìøící mohou sedìt); obèas jsou
to ètení z Nového zákona (pøi otevøených královských dveøích – vìøící stojí).

Knìz nebo diákon pøed ètením ka�dé paremije: Velemoudrost!

�almista: Ètení z knihy proroka…, ètení z knihy Stvoøení…, apod.

Knìz nebo diákon: Pozor mìjme! (�almista ète paremii.)

Na velké veèerní nyní následuje ektenie vroucí. Pøi všednodenní veèer-
ní se koná a� po závìreèných troparech a zaèíná a� od „Smiluj se nad námi,
Bo�e…“ (Èili bez prvních dvou proseb.)

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ïîìè1ëóé íañú, Á0æå, ïî âåëè1öýé ìè1ëîñòè òâîeé, ì0ëèìú òè ñz,
¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

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

àðõ³º3ïjñêîïý, è3ëè2: º3ïjñêîïý) (è4ìz ðåêú)], è3 âñeé âî Õrò¨ áðaò³è íaøåé.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ áðaò³zõú íaøèõú, ñâzùeííèöýõú, ñâzùåííîìîía-
ñýõú, è3 âñeìú âî Õð³ñò¨ áðaòñòâý íaøåìú.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ ñòðàí¨ íaøåé, ïðàâè1òåëåõú è â0èíñòâý º3S, äà
òè1õîå è3 áåçì0ëâíîå æèò³E ïîæèâeìú âî âñsêîìú áëàãî÷eñò³è è3
÷èñòîò¨.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ áëàæeííûõú è3 ïðèñíîïaìzòíûõú ñîçäaòåëåõú
ñâzòaãw õðaìà ñåãw2 [è3ëè2: ñò7hz w3áè1òåëè ñåS], è3 w3 âñ¸õú ïðåæäåïî÷è1â-
øèõú nòö¸õú è3 áðaò³zõú, çä¨ ëåæaùèõú è3 ïîâñþ1äó, ïðàâîñëa-
âíûõú.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz œ ìè1ëîñòè, æè1çíè, ìè1ðý, çäðaâ³è, ñïàñeí³è,
ïîñýùeí³è, ïðîùeí³è è3 œñòàâëeí³è ãðýõHâú ðàáHâú Á9³èõú, áðaò³è
ñ™hz náè1òåëè ñåS.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Å#ùE ì0ëèìñz...
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Diákon (je-li pøítomen)
pak vychází severními vrátky pøed královské dveøe ke ètení vroucí ektenie.

Knìz zùstává v oltáøi, stojí pøed svatým prestolem.

Ektenie vroucí

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Hospodine, Vševládce, Bo�e otcù našich, prosíme tebe, vyslyš nás
a smiluj se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství svého, prosí-
me tebe, vyslyš nás a smiluj se!

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za vladyku našeho metropolitu (jméno) [i za vlady-
ku našeho (archi-) episkopa (jméno)] a všechny naše bratry v Kristu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za bratry naše, knì�stvo, mnišské duchovenstvo
a všechno bratrstvo naše v Kristu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za vlast naši a její pøedstavitele ve správì státní
i ve vojsku, abychom �ivoty své tiše a pokojnì strávili ve všeliké
zbo�nosti a èistotì.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za bla�ené a vìèné pamìti hodné zakladatele sva-
tého chrámu tohoto [svatého monastýru tohoto] i za všechny pravoslav-
né døíve zesnulé otce i bratry, zde a všude jinde odpoèívající.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za milost, �ivot, pokoj, zdraví, spásu, navštívení,
odpuštìní a prominutí høíchù pro slu�ebníky Bo�í z bratrstva svaté-
ho chrámu tohoto.

Vìøící: Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.

Ještì modlíme se za ty…


