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Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Ä³aêîíú: Ãëàâû6 âaøz ÃäCâè ïðèêëîíè1òå.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz:

Álãîäàðè1ìú òS, ÖRþ2 íåâè1äèìûé, è4æå íåèñ÷eòíîþ òâîeþ
ñè1ëîþ âñ‰ ñîä¸òåëüñòâîâàëú º3ñè2, è3 ìí0æåñòâîìú ìè1ëîñ-

òè 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, ïóòåøeñòâóþ-
ùûìú ñïóòåøeñòâóé, íåäyãóþùûz è3ñöýëè2, âðà÷Y äyøú è3
òýëeñú.

Âîçãëàøeí³å:

Á lãîäaò³þ, è3 ùåäð0òàìè, è3 ÷åëîâýêîëþ1á³åìú º3äèíî-
ð0äíàãw Ñí7à òâîåãw2, ñú íè1ìæå álãîñëîâeíú º3ñè 2, ñî
ïðåñ™hìú è3 álãè1ìú è3 æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú Äõ7îìú,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú æå ì0ëèòñz:

Âîíìè2, 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.

Á9å, œ÷è1ñòè ìS...

Knìz, �ehnaje ho, dí: Bùh na pøímluvy svatého slavného, všechvalného

apoštola a evangelisty (jméno) dej� tobì hlas zvìstovati mocí velikou,

aby se naplnilo evangelium nejmilejšího Syna jeho, Pána našeho Je�íše

Krista.

A podává mu svaté evangelium.

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

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

Velemoudrost! Povznesme se a poslyšme svaté evangelium!

Knìz �ehná lid: Pokoj všem.

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Od … svaté evangelní ètení.

Vìøící: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

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

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

Vìøící: Sláva tobì, Pane, sláva tobì.

Diákon pøichází svatými dveømi do oltáøe a odevzdá svaté evangelium
knìzi, který je políbí a postaví na svatý prestol za antimins.

Následuje promluva knìze k vìøícím (kázání té� mù�e být a� ke konci
svaté liturgie po zaambonové modlitbì). Ká�e se na ambonu.

Poté je mo�no zavøít svaté dveøe. Diákon vyjde severními dveømi (není-li
kázání hned po evangeliu, podává evangeliáø knìzi ve svatých dveøích
a sám zùstává pøed nimi na soleji), stane na obvyklém místì pøed svatými
dveømi, pokloniv se a pøe�ehnav, dí, dr�e orar tøemi prsty pravé ruky:

Ektenie vroucí

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Hospodine, Vševládce, Bo�e otcù našich, prosíme tebe, vyslyš nás

a smiluj se!
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Smiluj se nad námi, Bo�e…
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Ïîìè1ëóé íañú, Á0æå, ïî âåëè1öýé ìè1ëîñòè òâîeé, ì0ëèìú òè ñz,
¢ñëhøè è3 ïîìè1ëóé.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Ìîëè1òâà ïðèë¸æíàãw ìîëeí³z:

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

ùåäðw1òû 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 (è3ëè: àðõ³ºïjñêîïý, è3ëè: º3ïjñêîïý) (è4ìz ðåêú)], è3 âñeé âî Õrò¨
áðaò³è íaøåé.
Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

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

Å#ùE ì0ëèìñz œ ñòðàí¨ íaøåé, ïðàâè1òåëåõý 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 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.)

�êw ìè1ëîñòèâú è3 ÷åëîâýêîëþ1áåöú...

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.)

Sjednocenost ve víøe a úèastenství Ducha Svatého vyprosivše, sami

sebe i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème.

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz se modlí:

T obì porouèíme veškerý �ivot náš i nadìji, Vládce lidu-

milný, i prosíme, modlíme se a sna�nì �ádáme: Uèiò

nás hodnými úèastniti se s èistým svìdomím nebes-

kých tvých a strašných Tajin, tohoto posvátného a duchovního

stolování, na odpuštìní høíchù a prominutí pokleskù, ke spole-

èenství Ducha Svatého, k dìdictví království nebeského, ke

smìlosti pøed tebou, ne v soud nebo v odsouzení.

Knìz hlasitì se vzhùru vzta�enýma rukama: A uèiò nás hodny,
Vládce, abychom s dùvìrou neodsouzenì smìli vzývati
tebe, nebeského Boha Otce a øíkati:

Lid: Otèe náš, jen� jsi na nebesích! Posvì� se jméno tvé, pøijï králov-

ství 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 viní-

kùm našim, a neuvoï nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

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

Vìøící: Amen.

Knìz �ehnaje lidu: Pokoj všem!

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Skloòte hlavy své pøed Hospodinem.

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
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Dìkujeme tobì, Králi…
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Õrò³aíñê³z êîí÷è1íû 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.

Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Òåá¨ ïðåäëàãaåìú æèâ0òú íaøú âeñü è3 íàäeæäó, ÂLêî
÷åëîâýêîëþ1á÷å, è3 ïð0ñèìú, è3 ì0ëèìú, è3 ìè1ëè ñz ä¸åìú,

ñïîä0áè íañú ïðè÷àñòè1òèñz íácíûõú òâîè1õú è3 ñòðaøíûõú
ò†èíú, ñåS ñâzùeííûz è3 äóõ0âíûz òðàïeçû, ñú ÷è1ñòîþ
ñ0âýñò³þ, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú, âú 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 ïð³è1äå-
òú 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 º4ñòü öròâî, è3 ñè1ëà, è3 ñëaâà, Nö7A, è3 Ñí 7à,
è3 Ñ™aãw Äõ7à, íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú: Ìè1ðú âñBìú.

Ãëàâû6 âaøz...

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.

Mezitím ète knìz tiše modlitbu vroucí ektenie:

H ospodine, Bo�e náš, sna�nou tuto prosbu pøijmi od

slu�ebníkù svých a smiluj se nad námi podle

mno�ství 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 metropolitu našeho vladyku (jméno) [i za vlady-

ku našeho (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 jejich svatosti

pravoslavné patriarchy, za zakladatele svatého chrámu tohoto [svaté-

ho monastýru tohoto] i za všechny pravoslavné døíve zesnulé otce i brat-

ry, zde a všude jinde odpoèívající.

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

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.
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Nebo� milostivý…
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Âîçãëàøeí³å:

�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.

�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 ¢ñ0ïøèõú ðàáw1âú áî1æ³èõú (è4ìz

ðåêú), è3 w3 º4æå ïðîñòè1òèñz è5ìú âñsêîìó ïðåãðýøeí³þ, âî1ëüíîìó æå
è3 íåâî1ëüíîìó.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

�êw äà ÃäCú Áî1ãú ¢÷èíè1òú äyøû è4õú, è3ä¸æå ïðaâåäí³è ¢ïîêîsþò-
ñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé. (Òðè1æäû.)

Ìè1ëîñòè Áî1æ³z, öaðñòâà íåáeñíàãw, è3 w3ñòàâëeí³z ãðýõw1âú è4õú, ¢
Õð³ñòA áåçñìeðòíàãw ÖàðS è3 Áî1ãà íaøåãw ïðî1ñèìú.

Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ä³aêîíú: ÃäCó ïîìî1ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ñù7eííèêú:

Áæ7å äóõw1âú 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...

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 ol-

táø svùj jako pøíjemnou vùni duchovní, seslal nám Bo�skou blahoda�

a dar Svatého Ducha, modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení, hnìvu a nouze,

k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

blahodatí (milostí) svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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, Hospo-

dina 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 u�iteèné duším našim, a za mír svìta Hospodina

prosme.

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

Abychom ostatní èas �ivota svého v pokoji a pokání skonèili, Hospo-

dina prosme.

Vìøící: Dej�, ó Pane! (Dej�, Hospodine.)
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Za køes�anské skonání…
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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 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 ïðåãðýøeí³é 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...

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.

Koná-li se slu�ba za zesnulé, pak diákon èi knìz pronáší ektenii tuto:

Smiluj se nad námi, Bo�e, podle velikého milosrdenství svého, pro-

síme tebe, vyslyš nás a smiluj se.

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

Ještì modleme se za pokoj duší zesnulých slu�ebníkù Bo�ích (jména),

i aby jim prominut byl všeliký høích úmyslný i neúmyslný.

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

Aby Hospodin Bùh umístil duše jejich tam, kde spravedliví odpoèí-

vají.

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

O milost Bo�í, 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.

Knìz øíká modlitbu za zesnulé:

Bo�e duchù i všelikého tìla, jen� jsi smrt pøemohl, ïábla

zmaøil a svìtu svému �ivot daroval: Ty sám, Pane, upo-

koj duše zesnulých slu�ebníkù 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. Nebo� není èlovìka, jen� by �iv byl a ne-

høešil, ty jediný jsi bez høíchu, spravedlnost tvá jest spravedl-

nost na vìky a slovo tvé jest pravda.
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táýæE áîë¸çíü, ïå÷aëü è3 âîçäûõaí³å. Âñsêîå ñîãðýøeí³å,
ñîä¸zíîå è4ìè ñëî1âîìú, è3ëè2 ä¸ëîìú, è3ëè2 ïîìûøëeí³åìú,
�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 òâîè1ìú Nòöeìú, è3 ïðåñâzòhìú è3 áëàãè1ìú
è3 æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú Äyõîìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Òaæå ä³aêîíú: Ïîìîëè1òåñz, w3ãëàøeíí³è, ÃäCåâè.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Â¸ðí³è, w3 w3ãëàøeííûõú ïîì0ëèìñz, äà ÃäCü ïîìè1ëóåòú è5õú.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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.

ÃDè Á0æå íaøú...

Knìz: Pøedevším pamatuj, Hospodine, na metropolitu na-

šeho vladyku (jméno) [i na vladyku našeho (jméno)] a zachovej ho

[je] svaté církvi své v pokoji, neporušeného [neporušené], poèest-

ného [poèestné], zdravého [zdravé], dlouho �ijícího [�ijící] a øádnì

hlásajícího [hlásající] slovo pravdy tvé.

Vìøící: I na všechny. (I na všechny a na vše.)

Diákon ète jména vzpomínaných �ivých.

Knìz se modlí za ostatní �ivé:

P amatuj, Pane, na mìsto toto [ves tuto; svatý monastýr tento],

kde �ijeme, a na ka�dé mìsto i zemi a s vírou �ijící

v nich. Pamatuj, Pane, na plavící se i cestující, na ne-

mocné, 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 sla-
viti a opìvovati nejuctívanìjší a velikolepé jméno tvé,
Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv.
Vìøící: Amen.

Knìz se obrací k lidu a �ehnaje mu, dí hlasitì: A milost velikého
Boha a Spasitele našeho Je�íše 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 Hospodi-

nu modleme se.
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Âú ïeðâûõú ïîìzíè2, ÃäCè, âåëè1êàãî ãîñïîäè1íà è3 nòöA íaøå-
ãî Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà (è4ìz ðåêú) [è3 (Âûñîêî-) Ïðåwñâz-
ùåííýéøàãî (àðõ³-) º3ïjñêîïà (è4ìz ðåêú)], º3ãw1æå [è5õæå] äaðóé
ñ™û6ìú òâîè6ìú 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‰.

Ä³aêîíú ïîìèíaåòú ïîìsííèêú æèâhõú.
Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Ïîìzíè2, ÃäCè, ãðaäú ñeé [âeñü ñ³þ2], âú íeìæå æèâeìú, è3
âñsê³é ãðaäú è3 ñòðàíY, è3 â¸ðîþ æèâyùèõú âú íè1õú. Ïîìz-

íè2, ÃäCè, ïëaâàþùèõú, ïóòåøeñòâóþùèõú, íåäyãóþùèõú, ñòðaæ-
äóùèõú, ïëýíeííûõú, è3 ñïàñeí³å è4õú. Ïîìzíè2, ÃäCè, ïëîäîíîñs-
ùèõú, è3 äîáðîòâîðsùèõú âî ñ™hõú òâîè1õú öRêâàõú, è3 ïîìè-
íaþùèõú ¢áHã³z, è3 íà âñ‰ íû2 ìè1ëwñòè òâî‰ íèçïîñëè2.

È# ïîìèíaåòú ïî èìåíHìú, è4õæå õ0ùåòú, æèâhõú.

Âîçãëàøeí³å:

È# äaæäü íaìú º3äè1íýìè ¢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.

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:

Âñ‰ ñ™û6z ïîìzíyâøå, ïaêè è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Œ ïðèíåñeííûõú è3 œñâzùeííûõú...

Nahlas: Nebo� ty jsi vzkøíšení i �ivot a pokoj zesnulých slu�eb-

níkù svých (jména), Kriste Bo�e náš, a tobì chválu vzdáváme

s bezpoèáteèným Otcem tvým a pøesvatým i blahým a o�ivují-

cím tvým Duchem, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Ektenie za katechumeny:

Diákon: Katechumeni, modlete se k Hospodinu!

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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 apoštolskou církví.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Spasi� je, smiluj se nad nimi, zastaò se jich a ochraòuj je, Bo�e, bla-

hodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Katechumeni, skloòte hlavy své pøed Hospodinem! (A odstoupí pøed
ikonu Spasitele.)

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
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Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Ìîëè1òâà w3 w3ãëàøeííûõú ïðeæäå ñâzòaãw âîçíîøeí³z:

ÃDè 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, ïîäêë0íüøûz òåá¨ ñâî‰
âû6z, è3 ñïîä0áè z5 âî âðeìz áëàãîïîëy÷íîå áaíè ïàêèáûò³S,
w3ñòàâëeí³z ãðýõw1âú 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
è4ìz òâîE, NòöA è3 Ñhíà è3 Ñâzòaãw Äyõà, íhíý è3
ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

È# ïðîñòèðaåòú ´íò³ìè1íñú ñâzùeííèêú.

Ä³aêîíú ãëàã0ëåòú: Å#ëè1öû w3ãëàøeíí³è, è3çûäè1òå.

�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.

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.

Áëàãîäàðè1ìú òS, ÃäCè...

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 sváteèní slu�bou pøedepsáno jinak):
Jest vpravdì dùstojno blahoslaviti tebe, Bohorodici, v�dy blahoslavenou
a pøeèistou Matku Boha našeho. Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad
serafíny bez pøirovnání slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší,
pravou Bohorodici velebíme.

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� pa-

mátku slavíme, i za všechny svaté tvé, na jejich�

pøímluvy navštiv nás, Bo�e.

A pamatuj na všechny zesnulé v nadìji vzkøíšení k �ivotu vìè-

nému. (Vzpomíná jmen zesnulých, jich� chce.) A upokoj je tam, kde

svítí svìtlo tváøe tvé. (Bo�e náš.)

Ještì prosíme tebe, rozpomeò se, Hospodine, na všechny pra-

voslavné biskupy, øádnì hlásající slovo pravdy tvé, všechno

knì�stvo, diákonstvo v Kristu a veškeré duchovenstvo (i mniš-

stvo).

Ještì pøinášíme tobì liturgickou slu�bu tuto za celý svìt, za

svatou, obecnou a apoštolskou církev, za ty, kteøí v èistotì a po-

èestném �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 zbo�nosti a èistotì.

Po dokonèení zpìvu vìøících následuje ohlas:
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È# êàäè1òú ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ òðè1æäû.

Ä³aêîíú æå êàäè1òú ñ™yþ òðàïeçó Ÿêðåñòú, è3 ïîìèíaåòú ±æå õ0ùåòú æèâû6z
è3 ìº1ðòâûz.

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 ñëaâ-
íûõú 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, è4õæå õ0ùåòú, ¢ñ0ïøèõú ïî èìåíHìú. È# ¢ïîê0é
è5õú, è3ä¸æå ïðèñýùaåòú ñâ¸òú ëèöA òâîåãw2.

Å#ùE ì0ëèìú òS, ïîìzíè2, ÃDè, âñsêîå º3ïcêïñòâî ïðàâîñëaâ-
íûõú, ïðaâw ïðaâzùèõú ñë0âî òâîåS è4ñòèíû, âñsêîå
ïðåñâ€òåðñòâî, âî Õrò¨ ä³aêîíñòâî, è3 âñsê³é ñâzùeííè÷åñê³é
÷è1íú.

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 õðèñòîëþáè1âîìú ïðàâîñëaâíîìú ðî1äý ía-
øåìú. 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 ïeðâûõú ïîìzíè2...

Modlitba za katechumeny, kterou ète knìz tiše pøi ektenii nebo pøi sklánìní
hlav katechumenù:

H ospodine, Bo�e náš, jen� na výsostech pøebýváš

a k poní�eným shlí�íš, jen� jsi ke spáse pokolení lid-

ského seslal jednorozeného Syna svého a Boha, Pána

našeho Je�íše Krista: Shlédni na slu�ebníky své, katechume-

ny, kteøí pøed tebou sklánìjí šíje své, a uèiò je v pravý èas hod-

nými koupele znovuzrození, prominutí høíchù a roucha nepo-

rušitelnosti, sjedno� je se svatou, obecnou a apoštolskou církví

svou a pøipoèti je k vyvolenému stádci svému.

Knìz nahlas: Aby i oni s námi velebili nejctìnìjší a veliko-
lepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Pøi slovech ohlasu je u nás zvykem èinit svatou hubkou nad antiminsem køí�,
pak ji políbit a odlo�it na kraj antiminsu.

První diákon: Katechumeni, odejdìte!

Druhý diákon, je-li: Katechumeni,vyjdìte ven!

První diákon: Kdo� jste katechumeny, vyjdìte ven! Nikdo z katechume-

nù, nezùstávej zde! Vìrní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Slou�í-li jen jeden diákon, èi slou�í-li knìz bez diákona,
pak se volá takto:

Katechumeni, odejdìte! Kdo� jste katechumeny, vyjdìte ven!

Katechumeni, odejdìte! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìr-

ní, opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Ìîëè1òâà â¸ðíûõú ïeðâàz:

Áëàãîäàðè1ìú òS, ÃäCè Áæ7å ñè1ëú, 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 äîñòw1é-
íû áhòè, º4æå ïðèíîñè1òè òåá¨ ìîëº1í³z è3 ìîëüáû6 è3 æº1ðòâû
áåçêðw1âíûz w3 âñ¸õú ëþ1äåõú òâîè1õú: è3 ¢äîâëè2 íañú, è5õæå
ïîëîæè1ëú º3ñè2 âú ñëyæáó òâîþ2 ñ³þ2, ñè1ëîþ Äyõà òâîåãw2 ñâzòa-
ãw, íåwñóæäeííw è3 íåïðåòêíîâeííw, âú ÷è1ñòýìú ñâèä¸òåëü-
ñòâý 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 ïîäîáa åòú òåá¨ âñsê àz ñëaâà , ÷ e ñòü è3
ïîêëîíeí³å, NòöY è3 Ñhíó è3 Ñâzò0ìó Äyõó, íhíý è3
ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ä³aêîíú: Ïaêè è3 ïaêè ìè1ðîìú ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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 ñîåäè-
íeí³è âñ¸õú, ÃäCó ïîì0ëèìñz.

Ïaêè, è3 ìí0ãàæäû...

Po�ehnej, vladyko, svatý kalich!

Knìz pak sklonìn, �ehná svatý kalich, øka:

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

Diákon: Amen.

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

Po�ehnej, vladyko, obojí!

Knìz, �ehnaje oboje svaté pøedlo�ení, dí:

Promìniv je Duchem svým Svatým.

Diákon: Amen. Amen. Amen.

A ihned se oba pøe�ehnají a hluboce se klanìjí.

Diákon, sklánìje hlavu, dí knìzi:

Rozpomeò se na mne høíšného, vladyko svatý!

Knìz: Nech� rozpomene se na tebe Hospodin Bùh v království svém,

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

Diákon: Amen. (Odstoupí na své pùvodní místo.)

Knìz se pak tiše modlí:

Aby 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 tobì liturgickou tuto slu�bu za ty, kteøí u víøe

zesnuli, za praotce, otce, patriarchy, proroky, apoštoly, kazate-

le, evangelisty, muèedníky, vyznavaèe, zdr�enlivce i za ka�dou

duši spravedlivou, u víøe skonèivší.

Knìz pøijav kadidelnici, praví hlasitì:

Zvláštì za nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslovenìjší a slav-
nou Vládkyni naši, Bohorodici a v�dycky Pannu Marii.
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È# ñâzùeííèêú áëàãîñëîâësz ãëàã0ëåòú:

¥ º4æå âú ÷aøè ñeé, ÷ còíyþ êð0âü ÕròA òâîåãw2.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

È# ïaêè ä³aêîíú, ïîêàçyz è3 náî‰ ñ™†z, ãlåòú:
Álãîñëîâè2 âLêî, náî‰.

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

Ïðåëîæè1âú Äõ7îìú òâîè1ìú 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.

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, º3�ëjñòýõú, ìy÷åíèöýõú, è3ñïîâ¸ä-
íèöýõú, 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.

Ñ™aãw ¯waííà...

Modlitba za vìrné, první po rozprostøení antiminsu:

Dìkujeme tobì, Hospodine, Bo�e 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, Bo�e, modlitbu naši

a uèiò nás za hodny pøinášeti tobì modlitby, prosby a nekrvavé

obìti za všechen lid tvùj. Mocí Svatého Ducha svého uzpùsob

nás, které� jsi pro slu�bu tuto ustanovil, abychom bez odsouze-

ní a pochybení a s èistým svìdectvím svìdomí svého vzývali

tebe v ka�dém èase a na ka�dém místì. Nech� nás vyslyšíš

a milostiv nám budeš v hojné dobrotì své.

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

blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Diákon: Velemoudrost! (A odstoupí pøed ikonu Spasitele.)

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.

Diákon (knìz): Opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Slou�í-li knìz sám, bez diákona, pak následující 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 Bo�ích

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,

zbo�ností a bázní Bo�í k Hospodinu modleme se.
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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.

Ìë&òâà â¸ðíûõú âòîðaz:

Ïaêè, è3 ìí0ãàæäû òåá¨ ïðèïaäàåìú, è3 òåá¨ ì0ëèìñz,
áëàãjé è3 ÷åëîâýêîëþ1á÷å, �êw äà ïðèçð¸âú íà ìîëeí³å

íaøå, œ÷è1ñòèøè íaøz äyøû è3 òýëåñA t âñsê³z ñêâeðíû ïë0-
òè 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 õðàíè1ìè, òåá¨
ñëaâó âîçñûëaåìú, NòöY è3 Ñhíó è3 Ñâzò0ìó Äyõó,
íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
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

Íèêò0æå äîñò0èíú...

Pøi tìchto slovech diákon, odlo�iv ripidu, pøelo�í ruce ve zpùsob køí�e,
uchopí levou rukou svatý kalich, pravou pak rukou svatý diskos
a pozdvihuje je do výše (èiní s nimi nad antiminsem znamení køí�e),
skloniv pøi tom hlavu.

Vìøící lid zpívá: Tebe opìváme, tobì dobroøeèíme, tobì dìkujeme, ó Pane,
a modlíme se k tobì, Bo�e náš.

Knìz se tiše modlí:

Ještì pøinášíme tobì liturgickou tuto a nekrvavou slu�bu,

i prosíme, modlíme se a sna�nì �ádáme: Sešli Ducha

svého Svatého na nás a na pøedlo�ené dary tyto.

Diákon odkládá ripidu a pøistupuje blí�e ke knìzi. Oba se tøikrát pokloní
pøed svatým stolem a potichu pøi tom øíkají:
Bo�e, oèisti� mne høíšného a smiluj se nade mnou.

Knìz se vzta�enýma rukama: Pane, jen� jsi pøesvatého Ducha v tøetí

hodinì apoštolùm svým seslal, tého� Ducha, Blahý, neodejmi od

nás, ale obnov nás, modlící se k tobì.

Diákon první verš: Srdce èisté stvoø ve mnì, Bo�e, a ducha pravého

obnov v nitru mém.

Nato se oba pokloní a pøe�ehnají (stejnì tak i po druhém verši).

Knìz podruhé vztahuje ruce: Pane, jen� jsi pøesvatého Ducha…

Diákon druhý verš: Nezamítej mne od tváøe své a Ducha svého Svaté-

ho neodnímej ode mne.

Knìz potøetí se vzta�enýma rukama: Pane, jen� jsi pøesvatého Ducha…

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

Po�ehnej, vladyko, svatý chléb!

Knìz sklonìn, èiní postupnì tøikrát znamení køí�e 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:
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Ñåìy æå ãëàã0ëåìó, ä³aêîíú tëàãaåòú ð³ïjäó, è3 ïðåë0æú ðyöý êròîoáðaçíý,
è3 ïîä8eìú ñ™hé äjñêîñú, è3 ñ™hé ïîòè1ðü, è3 ïîêëîíè1òñz ¢ìèëeííý.

Ëè1êú: ÒåáE ïîeìú, òåáE álãîñëîâè1ìú, òåá¨ álãîäàðè1ìú, ÃäCè, è3 ì0ëèìú òè ñz,
Á9å íaøú.

Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Å#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 ìîës-
ùèõú òè ñz.

Ñòjõú: Ñeðäöå ÷è1ñòî ñîçè1æäè âî ìí¨ Á9å, è3 äyõú ïðaâú œáíîâè2 âî
¢òð0áý ìîeé.

Ïaêè: ÃäCè, è4æå ïðåñ™aãî òâîåãî2 Äõ7à:

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.

¥ º4æå âú ÷aøè ñeé...

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Diákon (knìz nikoliv): Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení,

hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Modlitba za vìrné – druhá:

Opìt a mnohokráte se pøed tebou hluboce klaníme

a prosíme tebe, Blahý a Lidumile, abys shlédl na mod-

litby naše, oèistil duše naše i tìla od všeliké poskvrny

tìlesné i duchovní, a dovolil nám bez viny a odsouzení slou�it

svatému obìtnímu oltáøi tvému. Dej� pak, Bo�e, aby i modlící

se s námi prospívali v �ivotì i ve víøe a v duchovním poznání.

Dej� tìm, kteøí ti slou�í v�dy s bázní a láskou, aby bez provinì-

ní 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, Bo�e,

blahodatí svou.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Diákon: Velemoudrost!

Diákon vchází severními dveømi do oltáøe.

Knìz: Abychom pod vládou tvou pov�dy chránìni, tobì
slávu vzdávali, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Øád liturgie katechumenù 57

Nikdo z tìch…
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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.

Ìîëè1òâà, þ4æå òâîðè1òú ñâzùeííèêú âú ñåá¨,
õåðóâjìñêîé ï¸ñíè ïýâaåìýé:

Íèêò0æå äîñò0èíú t ñâzçaâøèõñz ïëîòñêè1ìè ïîõîòüìè2
è3 ñëàñòüìè2 ïðèõîäè1òè, è3ëè2 ïðèáëè1æèòèñz, è3ëè2 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¸í-
íw 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, è4æå 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 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 ïðè-
íåñº1ííûìú òåá¨ áhòè, ìí0þ ãð¸øíûìú è3 íåäîñò0éíûìú
ðàá0ìú òâîè1ìú, äàðw1ìú ñè6ìú: òû áî º3ñè2 ïðèíîñsé è3 ïðè-
íîñè1ìûé, 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%æå õåðóâjìû...

vydal za �ivot svìta, vzal chléb do svatých, pøeèistých a nepo-

skvrnìných rukou svých, a díky vzdav, po�ehnal, posvìtil, roz-

lomil 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 dr�í orar tøemi prsty pravice,
ukazují na svatý diskos. Po nich se s úklonou pøe�ehnají.
(Stejnì tak i pøi druhé vìtì: „Pijte z nìho všichni,“ nad kalichem.)

Knìz tiše: Podobnì i kalich po veèeøi, øka:

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

Knìz se modlí:

P amatujíce tedy na toto spasitelné pøikázání a na všechno,

co se pro nás stalo: køí�, hrob, tøetího dne zmrtvýchvstá-

ní, na nebe vystoupení, po pravici usednutí, druhý a slavný

pøíchod opìtný, –

Knìz nahlas:

Tvoje z tvého tobì pøinášíme pro vše a za vše.
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Ještì pøinášíme tobì…
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òâ0é 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 íåïîðw1÷íûz ðyêè,
álãîäàðè1âú è3 álãîñëîâè1âú, œñâzòè1âú, ïðåëîìè1âú, äàäE ñ™û6ìú
ñâîè6ìú ¢§íêHìú è3 ´ïcëwìú, ðeêú:

Âîçãëàøeí³å:

Ï ð ³èìè1ò å , käè1ò å , ñ ³ E º 4ñòü ò¸ëî ìîE , º 4æå çà âû2
ëîìè 1ìî å âî œñòàâë eí ³ å ãðýõHâú .
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñåìy æå ãëàã0ëåìîìó, ïîêàçyåòú ñâzùeííèêó ä³aêîíú ñ™hé äjñêîñú, äåðæS è3
nðaðü òðåìè2 ïeðñòû äåñíè1öû. Ïîä0áíý, è3 º3ãäA ãëàã0ëåòú 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.

Ñâzùeííèêú ì0ëèòñz:

Ïîìèíaþùå �áw ñïàñè1òåëüíóþ ñ³þ2 çaïîâýäü, è3 âñ‰ ±æå œ
íañú áû6âøàz: êròú, ãð0áú, òðèäíeâíîå âîñêðåñeí³å, íà íá7ñA

âîñõîæäeí³å, œäåñíyþ ñýä¸í³å, âòîð0å è3 ñëaâíîå ïaêè ïðèøeñ-
òâ³å.

Âîçãëàøeí³å:

Òâî‰ t òâîè1õú òåá¨ ïðèíîñsùå, œ âñ¸õú è3 çà âñ‰.

Å#ùE ïðèí0ñèìú òè2...

Øád liturgie vìrných

Otevírají se svaté dveøe. Poté je zpívána Cherubínská píseò, pøi ní� diákon vez-
me kadidelnici a vlo�iv kadidlo, obdr�ev od knìze po�ehnání, okuøuje svatý
prestol kolem i celý oltáø, ikonostas, knìze a lid, øíkaje tiše �alm 50. / 51. a kají-

cí 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 pøibli�ovati

se k tobì èi slou�iti tobì, Králi slávy. V�dy� tobì

slou�iti 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 jako�to Vládce všech, odevzdal jsi nám posvátnou slu�bu této

liturgické a nekrvavé obìti, nebo� ty sám jediný, Pane, Bo�e

náš, vládneš nade vším nebeským i pozemským; jen� jsi nesen

na trùnì cherubíny, jsi Pán serafínù a Král Israelský, jako jedi-

ný Svatý ve svatých spoèíváš. Jedinì ty mne vyslyšíš; tebe, je-

diného dobrého, tedy prosím: Shlédni na mne, høíšného

a neu�iteèného slu�ebníka svého, a oèis� duši mou i srdce mé

od svìdomí zlého a uèiò mne zpùsobilým mocí Svatého Ducha

svého, abych odìn jsa v blahoda� knì�ství, poslou�il tomuto

svatému stolování tvému a vykonal posvátný obøad tvého sva-

tého a pøeèistého Tìla i drahocenné Krve, nebo� k tobì pøichá-

zím se sklonìnou šíjí svou a modlím se k tobì: Neodvracej tvá-

øe své ode mne, ani� vyluèuj mne ze slu�ebníkù svých, ale uèiò

mne hodným, aby obìtovány tobì byly mnou, høíšným a nehod-

ným slu�ebníkem tvým, dary tyto, nebo� ty sám jsi ten, který�

obìtuje a obìtován jest, pøijímá a je rozdìlován, Kriste, Bo�e

náš, a tobì slávu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem tvým

a pøesvatým i blahým a o�ivujícím Duchem tvým, nyní i v�dyc-

ky, a� na vìky vìkùv. Amen.
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È#ñï0ëíüøûìñz æå ìîëè1òâý è3 êàæäeí³þ, ñù7eííèêú è3 ä³aêîíú, ñòaâøå ïðåä8 ñò70þ
òðàïeçîþ, ãëàã0ëþòú õåðóâjìñêóþ ï¸ñíü, òðè1æäû: ïî ê0åìæäî æå ñêîí÷aí³è,

ïîêëàísþòñz ïî º3äè1íîùè.

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 tõî1äzòú âú ïðåäëîæeí³å, ïðåäõîäsùó ä³aêîíó, è3 êàäè1òú ¿åðeé ñâzò†z,
âú ñåá¨ ìîësñz:

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 áëàãîñëîâè1òå 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:

Âåëè1êàãw ãîñïîäè1íà è3 nòöà2 íaøåãî Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà
(è3ìz ðåêú), [ãîñïîäè1íà íaøåãî (Âûñîêî-) Ïðåîñâzùeííåéøàãî (´ðõ³-)
º3ïjñêîïà (è3ìz ðåêú) (º3ãw1æå º4ñòü œáëàñòü)] è3 âñsêîå º3ïcêîïñòâî ïðàâî-
ñëaâíûõú, è3 âeñú ñâzùeííè÷åñê³é è3 ìîíaøåñê³é ÷è1íú, è3 ïðè1÷åòú
öåðêîâíûé, äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú âî öaðñòâ³è 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.

Áëàãîoáðaçíûé ¯w1ñèôú...

Knìz pronáší modlitbu svaté anafory:

Dùstojno a spravedlivo jest tebe opìvovati, tobì dobroøe-

èiti, tebe chváliti, tobì dìkovati, tobì se klanìti na

ka�dém místì panování tvého; nebo� ty jsi Bùh nevý-

slovný, nevyzpytatelný, neviditelný, nevysti�itelný, 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 po-

vznesl a království své budoucí nám daroval. Za to vše dìkuje-

me tobì i jednorozenému Synu tvému i Duchu tvému Svaté-

mu, za všechno, známé i neznámé, zjevené i nezjevené dobrodi-

ní prokázané nám. Dìkujeme tobì i za slu�bu tuto, ji� jsi

z rukou našich ráèil pøijmouti, aèkoliv tì obsluhují tisíce

archandìlù, zástupové andìlù, cherubínové a serafínové, šesti-

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

V této chvíli diákon, odlo�iv ripidu a pøešed pøedtím kolem prestolu na
levou stranu, vezme svatou hvìzdici se svatého diskosu a èiní jí znamení
køí�e nad ním. Poté políbiv ji, slo�í ji a polo�í 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 bla�enými mocnostmi i my, Vládce lidumilný,

voláme a pravíme: Svatý jsi a pøesvatý, ty i jednorozený

Syn tvùj i Duch tvùj svatý; svatý jsi a pøesvatý, a veliko-

lepá jest sláva tvá, jen� jsi sobì tak zamiloval svìt svùj, �e jsi

Syna svého jednorozeného dal, aby ka�dý, kdo� vìøí v nìho, ne-

zahynul, ale mìl �ivot vìèný. Jen� pøišed a naplniv veškeré zá-

mìry tvé s námi, v noci, v ní� vydán byl aneb spíše sám sebe
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vydal za �ivot svìta…
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Ñù7eííèêú æå ì0ëèòñz:

Äîñò0éíî 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 âîçâûøaù³èñz ïåðíaò³è.

Âîçãëàøeí³å:

Ï î á ¸ ä í ó þ ï¸ ñ í ü ï î þ1ù å , â î ï ³ þ 1ù å , â çû â a þù å
è 3 ã ë à ã 0 ë þù 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 òè1õw 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.

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz:Ñú 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 Ñ™hé...

Vìøící lid zpívá Cherubínskou píseò: Cherubíny tajemnì pøedstavujíce
a o�ivující Trojici trojsvatou píseò pìjíce, všechny nyní svìtské odlo�me
péèe!

Po okuøování a modlitbì knìz i diákon, stojíce pak pøed svatým prestolem, øíka-
jí tøikrát „Cherubínskou píseò“ a poka�dé se jednou pokloní:

Knìz (se vzta�enýma rukama): Cherubíny tajemnì pøedstavujíce

a o�ivující Trojici trojsvatou píseò pìjíce, všechny nyní svìtské

odlo�me péèe!

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  pøedlo�ené dary, øíkaje tiše:

Bo�e, oèisti� mne høíšného. (Tøikrát)

Diákon nato øíká knìzi: Vezmi, vladyko!

Knìz, sòav z darù velkou pokrývku (aer), polo�í ji diákonu na levé
rameno, øka:

Vztáhnìte ruce své ke svatyni a dobroøeète Hospodinu.

Nato vzav svatý diskos, polo�í jej s veškerou pozorností a zbo�ností na hlavu di-
ákona (nebo mu jej podá do rukou, aby dr�el diskos ve výši èela); diákon má zá-
roveò zavìšenu na jednom z prstù pravé ruky i kadidelnici. Knìz sám pak ve-
zme 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:

Diákon: Na metropolitu našeho vladyku (jméno) [na vladyku

našeho (jméno)], na všechny pravoslavné archijereje, veškeré

knì�stvo, diákonstvo v Kristu, mnišstvo a slu�ebnictvo církevní

nech� rozpomene se Hospodin Bùh v království svém, v�dycky,

nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. (Diákon hned poté odchází do oltáøe.)

Vìøící: Amen.

Knìz: Na zakladatele, dobrodince a obec svatého chrámu to-

hoto (na naše nemocné i na zesnulé bratry naše), na vás i na

Øád liturgie vìrných 61

všechny pravoslavné køes�any nech�…
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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, 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 Äy-
õîìú, âñ‰ è3ñïîëíszé íåwïè1ñàííûé.

�êw æèâîíî1ñåöú, �êw ðàS êðàñí¸éø³é, âîè1ñòèííó è3 ÷åðòî1ãà
âñsêàãw öaðñêàãw ïîêàçañz ñâýòë¸éø³é, Õð³ñòå, ãðî1áú òâî1é, è3ñ-
òî1÷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 ¯w1ñèôú, 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, áëàãîâîëeí³åìú òâîè1ìú Ñ³w1íà, è3 äà ñîçè1æäóòñz
ñò¸íû ¿åðóñàëè6ìñê³z: òîãäà2 áëàãîâîëè1øè æeðòâó ïðaâäû, âîçíî-
øeí³å è3 âñåñîæåãaºìàz, òîãäà2 âîçëîæaòú íà nëòaðü òâî1é òåëüöû2.

È# täaâú êàäè1ëüíèäó (è3 w3ïóñòèâú ôåëw1íü), ïðèêëîíè1âú ãëàâY, ãëàãî1ëåòú
ä³aêîíó:

È#ñïî1ëíèìú ìîëè1òâó...

�almista: Vìøím v jednoho Boha, Otce, Vševládce, Stvoøitele nebe

a zemì, všeho viditelného i neviditelného.

I v jednoho Pána, Je�íše Krista, Syna Bo�ího, jednorozeného

a z Otce zrozeného pøede všemi vìky. Svìtlo ze Svìtla, Boha pravého

z Boha pravého, rozeného, nestvoøeného, jednobytného s Otcem, skr-

ze nìho� vše uèinìno bylo. Jen� pro nás lidi a pro naše spasení se-

stoupil s nebe, vtìlil se z Ducha Svatého a Marie Panny a èlovìkem

se stal. Jen� za nás ukøi�ován byl pod Pontským Pilátem, trpìl a po-

høben 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, o�ivujícího, 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.

Oèekávám vzkøíšení mrtvých a �ivot vìku budoucího. Amen.

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

Vìøící: Milost pokoje, obì� chvály.

Knìz políbí aer a pokládá jej slo�ený na jeho místo na prestole. Diákon pøi
zvolání knìze: „Blahoda� Pána našeho…“ se pokloní a vchází do svatého
oltáøe. Vezme ripidu a ovívá jí zbo�nì posvìcované dary (není-li ripidy,
èiní tak jedním z pokrovcù).

Knìz, �ehnaje lid: Blahoda� Pána našeho Je�íše Krista
a láska Boha Otce a úèastenství Svatého Ducha budi� se
všemi vámi.

Vìøící: I s duchem tvým.

Knìz se vzta�enýma rukama: Vzhùru srdce!

Vìøící: Máme k Pánu.

Knìz se vzta�enýma rukama: Vzdávejme díky Hospodinu!

Vìøící: Dùstojno a spravedlivo jest klanìti se Otci i Synu i Svatému Duchu,
Trojici jednobytné a nerozdílné.
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Dùstojno a spravedlivo…



70 Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého

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 ñî-
òâîðeííà, 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 ïîíòjé-
ñòýìú 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 ññëaâè-
ìà, 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.

Ä³aêîíú: Ñòaíåìú ä0áðý, ñòaíåìú ñî ñòðaõîìú, â0íìåìú,
ñ™0å âîçíîøeí³å âú ìè 1ðý ïðèíîñè1òè.

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: Ãîð¨ è3ì¸èìú ñåðäöA.

Ëè1êú: È$ìàìû êî ÃäCó.

Ñù7eííèêú: Álãîäàðè1ìú ÃäCà.

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

Äîñò0éíî è3 ïðàâeäíî...

všechny pravoslavné køes�any nech� rozpomene se Hospodin

Bùh v království svém, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vì-

kùv. (�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, alleluja, alleluja.

Diákon, pøišed do oltáøe, stojí po pravé stranì prestolu a dr�í diskos ve
výši hlavy; kdy� pøichází knìz, praví k nìmu diákon:

Nech� rozpomene se Hospodin Bùh na knì�ství tvé v království svém.

Knìz odvìtí diákonu: Nech� rozpomene se Hospodin Bùh na diákonství

tvé v království svém, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Pak postaví svatý kalich na svatý prestol, po�ehná svìtlonoši (zavøe svaté dve-
øe a zatáhne oponu). Bere svatý diskos s hlavy diákona, postaví jej na svatý

prestol, øka:

Š lechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, plát-

nem èistým je ovinul a pokryv je vìcmi vonnými, ve

hrob nový je polo�il.

Ve hrobì tìlem, v pekle s duší co Bùh, v ráji pak s lotrem a na

trùnì s Otcem i Duchem, vše nevysti�itelnì naplòuje, byl jsi,

Kriste.

Jako �ivotonosec, krásnìjší ne� ráj, vpravdì skvìlejší ne�

ka�dá královská komnata, ukázal se, Kriste, hrob tvùj, pra-

men našeho vzkøíšení.

Potom vezme pokrývku se svatého diskosu, polo�í ji na levou stranu svatého
prestolu, pak sejme pokrývku se svatého kalicha a polo�í ji na pravou stranu
svatého prestolu. Nato vezme velkou pokrývku (aer) s ramene diákona a okou-

øiv ji, pokrývá jí svatý diskos i kalich, øka:

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, plátnem èistým je ovi-

nul a pokryv je vìcmi vonnými, ve hrob nový je polo�il.

I vzav kadidelnici z ruky diákona, okuøuje svaté dary tøikrát, øka:
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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 ñâzòhé.

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# ñïî1ëíèìú ìîëè1òâó íaøó ÃäCâè.

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...

mi, abychom nalezli blahoda� pøed tebou, aby byla tobì pøíjem-

nou obì� naše, a dobrý Duch blahodati tvé aby usídlil se v nás,

sestoupiv na tyto pøedlo�ené dary a na veškeren lid tvùj.

Knìz: Slitovností jednorozeného Syna tvého, s ním� ve-
leben jsi s pøesvatým, blahým a o�ivujícím Duchem
tvým, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Knìz: Pokoj všem.
Vìøící: I duchu tvému.

Diákon:Milujme druh druha, abychom jednomyslnì vyznávali.

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)

A políbí pokryté posvìcované dary: nejprve aer nad svatým diskosem, pak nad
kalichem a nakonec okraj svatého prestolu. Jsou-li knì�í dva neb více, tedy
i oni všichni takto líbají èestné dary, jeden po druhém, a poté i jeden druhého
na ramenou. Svìcením starší v�dy øekne: „Kristus uprostøed nás,“ a mladší od-

vìtí: „Jest a bude.“
Stejnì tak diákoni, jsou-li dva neb tøi, políbí jeden ka�dý svùj orar tam, kde je
znamení køí�e, a pak jeden druhého na ramenou, øíkajíce toté�, co knì�í. Po-
dobnì i diákon, který stojí pøed svatými dveømi, políbí svùj orar tam, kde je

znamení køí�e, a provolává:

Diákon: Dvéøe, dvéøe! Pozor mìjme k velemoudrosti!

Knìz sejme z posvìcovaných darù aer, pozdvihne jej a dr�í nad èestnými dary.
Slou�í-li více knì�í, spolupozdvihují aer a dr�í spoleènì nad èestnými dary,

chvìjíce (potøásajíce) jím a øíkajíce potichu (spolu s vìøícími) Vyznání víry.
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íaøèõú ãðýñ¸õú è3 œ ëþäñêè1õú íåâ¸äýí³èõú, è3 ñïîä0áè íañú
œáðýñòè2 áëàãîäaòü ïðåä8 òîá0þ, º4æå áhòè òåá¨ áëàãî-
ïð³sòíýé æeðòâý íaøåé, è3 âñåëè1òèñz Äõ7ó áëàãîäaòè òâîåS
álã0ìó âú íañú, è3 íà ïðåäëåæaùèõú äàð¸õú ñè1õú, è3 íà âñ¸õú
ëþ1äåõú òâîè1õú.

Âîçãëàøeí³å:

Ùåäð0òàìè º3äèíîð0äíàãw Ñí7à òâîåãw2, ñú íè1ìæå álãîñëî-
âeíú º3ñè2, ñî ïðåñ™hìú è3 álãè1ìú è3 æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú
Äõ7îìú, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

¯åðeé: Ìè1ðú âñBìú.

Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Ä³aêîíú: Âîçëþ1áèìú äðóãú äðyãà, äà º3äèíîìhñë³åìú è3ñïîâ¸ìû.

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 ïðè-
á¸æèùå ìîE. [Òðè1æäû.]

È# öýëyåòú ñ™†z ñè1öå, �êîæå ñyòü ïîêðîâeíû, ïeðâýå âåðõY ñ™aãw äjñêîñà: òaæå
âåðõY ñ™aãw ïîòèðS, è3 êðaé ñ™hz òðàïeçû ïðåä8 ñîá0þ. �ùå ëè áyäóòú ñâzùeí-
íèêwâú äâA, è3ëè2 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 ñâzùeííè-
öû. 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...

Proka� dobrodiní Sionu, Hospodine, v zalíbení svém; nech� zbudo-

vány jsou zdi jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì� spravedlnosti,

�ertvu a celopaly; tehdá� beránky na oltáø tvùj klásti budou.

A odlo�iv kadidelnici (a spustiv felon), nakloní hlavu k diákonovi, øka:

Rozpomeò se na mne, bratøe spoluslou�ící!

Diákon: Rozpomeò se Hospodin Bùh na knì�ství tvé v království svém.

A skloniv i on hlavu, dr�e 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 svatý!

Knìz: Rozpomeò se na tì Hospodin Bùh v království svém, v�dycky,

nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.

Diákon: Amen. A políbiv pravici knìze, vychází z oltáøe severními dveømi
a postaviv se pøed svaté dveøe, dí:

Doplòme modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøedlo�ené èestné dary 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.

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.
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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 ïðåãðýøeí³é 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.

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.

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

ÃDè Á9å âñåäåðæè1òåëþ, º3äè1íå ñ™å, 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...

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 �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.

Modlitba pøinášení èestných darù Bohu, po jejich ulo�ení na svatý prestol:

H ospodine, Bo�e, 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 hodný-
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