
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.

Mezitím ète knìz tiše modlitbu vroucí ektenie:

Hospodine, 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 tvùj, oèekávající od tebe hojné milosti.
(Poté rozprostírá oba boèní díly a spodní díl antiminsu.)

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 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.
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È# âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

Âú ïeðâûõú ïîìzíè2, ÃäCè, ãîñïîäè1íà è3 nòöA íaøåãî
Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà (è4ìz ðåêú) [è3 (Âûñîêî-) Ïðåwñâz-
ùåííýéøàãî (àðõ³-) º3ïjñêîïà (è4ìz ðåêú)], º3ãHæå [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‰.

Ñù7eííèêú æå ì0ëèòñz âòaé:

Ïîìzíè2 ÃDè, âñsêî º3ïjñêîïñòâî ïðàâîñëaâíûõú, ïðaâw ïðaâz-
ùèõú ñë0âî òâîåS è4ñòèíû.

Ïîìzíè2 ÃDè, ïî ìí0æåñòâó ùåäð0òú òâîè1õú, è3 ìîE íåäîñ-
ò0èíñòâî, ïðîñòè1 ìè âñsêîå ñîãðýøeí³å, â0ëüíîå æå è3
íåâ0ëüíîå: è3 äà íå ìîè1õú ðaäè ãðýõHâú âîçáðàíè1øè álãîäaòè
Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à t ïðåäëåæaùèõú äàðHâú.

Ïîìzíè2 ÃDè ïðåñâ€òåðñòâî, º4æå âî õrò¨ ä³aêîíñòâî, è3
âeñü ñù7eííè÷åñê³é ÷è1íú, è3 íèåäè1íàãîæå íañú ïîñðàìè1øè, Ÿêðåñ-
òú ñòîsùèõú ñ™aãw òâîåãw2 æeðòâåííèêà.

Ïîñýòè2 íañú álãîñò³þ òâîeþ ÃDè, kâè1ñz íaìú áîãaòûìè
òâîè1ìè ùåäð0òàìè: álãîðàñòâîðeíû è3 ïîëeçíû âîçäyõè íaìú
äaðóé: äîæäè2 ìè1ðíû çåìëè2 êú ïëîäîí0ñ³þ äaðóé. Álãîñëîâè2
âýíeöú ë¸òà álãîñòè òâîåS: ¢òîëè2 ðàçä0ðû öåðêâeé, ¢ãàñè2
øàò†í³z kçh÷ºñêàz, º3ðåòj÷ºñêàz âîñò†í³z ñê0ðw ðàçîðè2
ñè1ëîþ Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à. Âñ¸õú íañú ïð³èìè2 âú öròâî òâîE,
ñhíû ñâ¸òà è3 ñhíû äíE ïîêàçaâûé, òâ0é ìè1ðú è3 òâîþ2 ëþá0âü
äaðóé íaìú ÃDè Á9å íaøú: âñ‰ áî âîçäaëú º3ñè2 íaìú.



podine, na ty, kteøí v panenství (cudnosti), zbo�nosti a zdr�en-
livosti (asketicky) �ijí, i na ty, kteøí v èistém �ivotì pøebývají.

(Rozpomeò se, Pane, na zbo�ný a Krista milující pravoslav-
ný duchovní rod náš.) Pamatuj, Hospodine, na všechny vládce
a správce; na bratry naše ve správì státní i ve vojsku. Dobré
v dobrotì zachovej a zlé dobrými uèiò dobrotou svou.

Pamatuj, Hospodine, na pøítomný zde lid i na ty, kteøí
z vá�ných pøíèin se nedostavili. Smiluj se nad nimi i nad námi
dle hojné milosti své. Pokladnice jejich naplò všelikým dob-
rem, man�elství jejich v pokoji a jednomyslnosti udr�uj; dítka
vychovávej, mláde� nauè, stáøí podpírej, malomyslné utìš, roz-
ptýlené shromá�di, pobloudilé navra� a spoj se svatou svou
obecnou a apoštolskou církví. Trápené od duchù neèistých
osvoboï. Plav se s plavícími, cestuj s cestujícími. Vdov se za-
staò, sirotky ochraò, zajaté vysvoboï, nemocné zhoj. Rozpo-
meò se, Bo�e, na ty, kteøí jsou v ob�alobì, v dolech, ve vyhnan-
ství a tì�kých pracech a ve všelikém sou�ení, nouzi a neštìstí.
Rozpomeò se, Bo�e, i na všechny, kteøí potøebují velkého milo-
srdenství tvého, na milující nás i nenávidící nás; i na ty, kteøí
�ádali nás nehodné, abychom se za nì modlili. Pamatuj i na
všechny lidi své, Hospodine, Bo�e náš, a na všechny vylij hoj-
nou milost svou, dávaje všem, zaè prosí ke spáse. A na ty, na
nì� jsme z nevìdomosti neb zapomenutí aneb pro mno�ství
jmen nevzpomnìli, ty sám se rozpomeò, Bo�e, vìdoucí stáøí
a pojmenování ka�dého, znající ka�dého od útroby matky jeho.

Nebo� ty jsi, Hospodine, pomoc bezpomocných, nadìje bez-
nadìjných, zachránce bouøí zmítaných, pøístav plavících se, lé-
kaø nemocných. Sám všem budi� vším, znaje ka�dého i prosby
jeho, dùm i potøeby jeho. Ochraòuj, Hospodine, toto mìsto (ves
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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.)

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 ðàáHâú 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 ãðýõHâú è4õú, ¢
Õð³ñòA áåçñìeðòíàãw ÖàðS è3 Áî1ãà íaøåãw ïðî1ñèìú.

Ëè1êú: Ïîäaé, ÃäCè.

Ä³aêîíú: ÃäCó ïîìî1ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.



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.

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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Ïîìzíè2 ÃDè, ïðåäñòîsùûz ëþ1äè, è3 ðaäè álãîñë0âíûõú
âè1íú œñòaâëüøèõñz, è3 ïîìè1ëóé è5õú è3 íañú ïî ìí0æåñòâó ìëc-
òè òâîåS: ñîêðHâèùà è4õú è3ñï0ëíè âñsêàãw álãà, ñóïðyæºñòâà
è4õú âú ìè1ðý è3 º3äèíîìhñë³è ñîáëþäè2, ìëàäeíöû âîñïèòaé,
þ4íîñòü íàñòaâè, ñòaðîñòü ïîääåðæè2, ìàëîä{øíûz ¢ò¸øè,
ðàñòî÷º1íûz ñîáåðè2, ïðåëüùº1íûz œáðàòè2, è3 ñîâîêóïè2 ñ™¸é
òâîeé ñîá0ðíýé è3 ´ïcò0ëüñòýé öRêâè. Ñòóæaºìûz t äóõHâú
íå÷è1ñòûõú ñâîáîäè2, ïëaâàþùûìú ñïëaâàé, ïóòåøeñòâóþùûìú
ñøeñòâóé, âäîâè1öàìú ïðåäñòaíè, ñè1ðûõú çàùèòè2, ïëýíº1íûz
è3çáaâè, íåäyãóþùûz è3ñöýëè2, íà ñóäè1ùè, è3 âú ðóäaõú, è3 âú
çàòî÷eí³èõú, è3 âú ã0ðüêèõú ðàá0òàõú, è3 âñsêîé ñê0ðáè, è3 íyæ-
äý è3 œáñòîsí³è ñyùèõú. Ïîìzíè2 Á9å, è3 âñ¸õú òðeáóþùèõú
âåëè1êàãw òâîåãw2 álãîóòð0á³z, è3 ëþ1ázùèõú íañú, è3 íåíàâè1äz-
ùèõú, è3 çàïîâ¸äàâøèõú íaìú íåäîñòHéíûìú ìîëè1òèñz œ
íè1õú: è3 âñ‰ ëþ1äè òâî‰ ïîìzíè2 ÃDè Á9å íaøú, è3 íà âñ‰ è3çëeé
áîãaòóþ òâîþ2 ìëcòü, âñBìú ïîäàS ±æå êî ñïàñeí³þ ïðîøº1í³z:
è3 è4õæå ìû2 íå ïîìzíyõîìú, íåâ¸äýí³åìú, è3ëè2 çàáâeí³åìú, è3ëè2
ìí0æåñòâîìú è3ìeíú, ñaìú ïîìzíè2 Á9å, â¸äûé êîåãHæäî
â0çðàñòú è3 è3ìåíîâaí³å, â¸äûé êîåã0æäî t ¢òð0áû ìaòåðå
º3ãw2.

Òh áî º3ñè2  ÃDè, ï0ìîùü áåçï0ìwùíûìú, íàäeæäà
áåçíàäº1æíûìú, œáóðåâaºìûìú ñïàñè1òåëü, ïëaâàþùûìú
ïðèñòaíèùå, íåäyãóþùûìú âða÷ü: ñaìú âñBìú âñ‰ áyäè,
â¸äûé êîåã0æäî, è3 ïðîøeí³å º3ãw2, ä0ìú, è3 ïîòðeáó º3ãw2.
È#çáaâè ÃDè ãðaäú ñeé (è3ëè2 âeñü ñ³þ2, è3ëè2 ñòyþ œáè1òåëü ñ³þ2), è3 âñsê³é ãða-
äú è3 ñòðàíY, t ãëaäà, ãóáè1òåëüñòâà, òðyñà, ïîò0ïà, nãíS,
ìå÷A, íàøeñòâ³z è3íîïëåìeííûõú è3 ìåæäîóñ0áíûz áðaíè.



Knìz se modlí se sklonìnou hlavou:

S e svatým prorokem, pøedchùdcem a køtitelem Janem,
svatými a všechvalnými apoštoly, svatým (jméno), jeho� pa-

mátku slavíme, i se všemi svatými tvými, na jejich� pøímluvy
navštiv na nás, Bo�e.
A rozpomeò se na všechny døíve zesnulé v nadìji vzkøíšení
k �ivotu vìènému.

Nyní knìz vzpomíná, koho  chce, �ivé i zesnulé. Pøi vzpomínce na �ivé øíká:

Za spásu, navštívení, prominutí høíchù pro slu�ebníky Bo�í
(jména).

Pøi vzpomínce na zemøelé dí:

Za pokoj a spoèinutí duší slu�ebníkù tvých (jména) v místì
svìtla, kde pominuly zármutek a lkaní. Dej� jim odpoèinutí,
Bo�e náš. Udìl jim pokoj tam, kde svítí svìtlo tváøe tvé.

Poté praví:

Ještì prosíme, rozpomeò se, Hospodine, na svatou svou
obecnou a apoštolskou církev, je� se šíøí od jednoho konce

svìta a� na druhý, a udìl jí klid. V�dy� jsi ji drahocennou krví
Krista svého zbudoval. Upevni i svatý chrám tento a� do sko-
nání vìkù.

Pamatuj, Hospodine, na ty, kteøí dary tyto tobì pøinesli,
i na ty, pro nì� a skrze nì�, i za co byly pøineseny. Pamatuj,
Hospodine, na ty, kteøí ti pøinášejí obìti, a na všechny dobro-
dince ve svatých chrámech tvých i na ty, kteøí jsou pamìtlivi
chudých. Odpla� jim hojnými svými a nebeskými dary; obdaruj
je za pozemské nebeským, za doèasné vìèným, za pomíjející
nepomíjejícím. Pamatuj, Hospodine, na ty, kteøí jsou na pouš-
tích, v horách, v jeskyních a v doupatech zemì. Pamatuj, Hos-
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Ñù7eííèêú:

Áæ7å äóõHâú è3 âñsê³z ïëî1òè, ñìeðòü ïîïðaâûé, è3 ä³aâîëà
¢ïðàçäíè1âûé, è3 æèâî1òú ìjðó òâîåìY äàðîâaâûé: ñaìú,

ÃäCè, ïîêî1é äyøû ¢ñî1ïøèõú ð†áú òâîè1õú (è4ìz ðåêú), âú ì¸ñòý
ñâ¸òëý, âú ì¸ñòý çëa÷íý, âú ì¸ñòý ïîêî1éíý, tíþ1äóæå
táýæE áîë¸çíü, ïå÷aëü è3 âîçäûõaí³å. Âñsêîå ñîãðýøeí³å,
ñîä¸zíîå è4ìè ñëî1âîìú, è3ëè2 ä¸ëîìú, è3ëè2 ïîìûøëeí³åìú,
�êw áëàãjé ÷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.



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. (Lze spojit s dvìma následujícími prosbami.)

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 diákon odstoupí
pøed ikonu Spasitele.)

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.

Øád liturgie katechumenù 4984 Bo�ská liturgie sv. Basila

ñîâåðøaåìú, è3 âñ¸õú ñ™hõú òâîè1õú, è4õæå ìîëè1òâàìè ïîñýòè2
íañú, Á9å, è3 ïîìzíè2 âñ¸õú ïðeæäå ¢ñ0ïøèõú, œ íàäeæäè
âîñêðåñeí³z æè1çíè â¸÷íûz.
Çä¨ ñù7eííèêú ïîìèíaåòú, è5õæå õ0ùåòú, æèâhõú è5. ¢ìeðøèõú, œ æèâhõú �áw

ãëàã0ëåòú:

Œ ñïàñeí³è, ïîñýùeí³è, œñòàâëeí³è ãðýõHâú ðàáHâú á9³èõú
è4ì>êú.

Œ!¢ìeðøèõú!æå!ãëàã0ëåòú:

Œ ïîê0è, è3 œñòàâëeí³è äóøè2 ðàáA òâîåãw2 è4ì>êú, íà ì¸ñòý
ñâ¸òëý, toíyäóæå táýæE ïå÷aëü, âîçäûõaí³å: ¢ïîê0é, Á9å
íaøú,!è3!ïîê0é!è4õú,!è3ä¸æå!ïðèñýùaåòú!ñâ¸òú!ëèöA!òâîåãw2.

Ïî!ñè1õú!ãëàã0ëåòú:

Å#ùE ì0ëèìú òè ñz, ïîìzíè2 ÃDè ñ™yþ òâîþ2 ñîá0ðíóþ è3
´ïcëüñêóþ öRêîâü, þ4æå t êîíº1öú äaæå äî êîíº1öú âñåëeííûz, è3
¢ìèðè2 þ5, þ4æå íàçäaëú º3ñè2 ÷còí0þ êð0â³þ ÕròA òâîåãw2, è3 ñ™hé
õðaìú!ñeé!¢òâåðäè2!äaæå!äî!ñêîí÷aí³z!â¸êà.

Ïîìzíè2 ÃDè, è5æå äaðû ñ³‰ òåá¨ ïðèíeñøèõú, è3 œ íè1õæå, è3
è4ìèæå, è3 çà íè1õæå ñ³‰ ïðèíåñ0øà. Ïîìzíè2 ÃDè, ïëîäîíîñs-
ùèõú, è3 äîáðîòâîðsùèõú âî ñ™hõú òâîè1õú öRêâàõú, è3 ïîìè-
íaþùèõú ¢áHã³z: âîçäaæäü è5ìú áîãaòûìè òâîè1ìè è3 íácíû-
ìè äàðîâaí³è, äaðóé è5ìú âì¸ñòw çåìíhõú íácíàz, âì¸ñòw
âðeìåííûõú âB÷íàz, âì¸ñòw òë¸ííûõú íåòëBííàz. Ïîìzíè2
ÃDè, è5æå âú ïóñòhízõú, è3 ãîðaõú, è3 âåðòeïýõú, è3 ïð0ïàñòåõú
çåìíhõú. Ïîìzíè2 ÃDè è5æå âú ä¸âñòâý è3 álãîãîâ¸í³è, è3
ï0ñòíè÷åñòâý,!è3!âú!÷è1ñòýìú!æè1òåëüñòâý!ïðåáûâaþùèõú.

Ïîìzíè2 ÃDè, âñsêîå íà÷aëî è3 âëañòü, è3 è5æå âú ïàëaòý
áðaò³þ íaøó è3 âñE â0èíñòâî: álã‡z âî álãîñòè ñîáëþäè2,
ëóê†âûz!álãè!ñîòâîðè2!álãîñò³þ!òâîeþ.



Knìz, �ehnaje oboje – svatý chléb i svatý kalich – dí:

Prolitou za �ivot (a spásu) svìta.

Diákon: Amen. Amen. Amen.

A ihned se oba tøikráte pøe�ehnají a hluboce se klanìjí.
Poté nakloní diákon hlavu ke knìzi: Pamatuj na mne høíšného, vladyko
svatý. Naèe� odstoupí na své pùvodní místo (ovívá ripidou jako døíve).

Knìz sklonìn, tiše se modlí:

N ás pak všechny, z jednoho chleba a kalicha pøijímají-
cí, sjedno� druh s druhem v úèastenství jediného Du-
cha Svatého. Dej, aby nikdo z nás nepøijal svatého

Tìla a Krve Krista tvého v soud neb k odsouzení, ale abychom
všichni milosti a blahodati dosáhli se všemi svatými, kteøí se
od vìkù zalíbili tobì: praotci, otci, patriarchy, proroky, apošto-
ly, kazateli, evangelisty, muèedníky, vyznavaèi, uèiteli a s
ka�dým duchem spravedlivým u víøe skonèivším.

Knìz pøijme kadidelnici a praví hlasitì:

Zvláštì s nejsvìtìjší, nejèistší, nejblahoslavenìjší a slav-
nou Vládkyní naší, Bohorodicí a v�dycky Pannou Marií.

A knìz okuøuje tøikrát pøed svatým prestolem.
Poté diákon okuøuje svatý prestol ze všech stran, vzpomínaje všech, jich�
chce, �ivých i mrtvých.

Vìøící: Všechno stvoøení, andìlský sbor a lidské pokolení raduje se z tebe,
blahodatí obdaøená, chráme posvátný a ráji duchovní, chloubo panenství,
z ní� Bùh se vtìlil a dítìtem se stal pøed všemi vìky jsoucí Bùh náš, nebo�
On lùno tvé trùnem svým uèinil a útrobu tvou rozlehlejší ne� nebesa
utvoøil. Všechno stvoøení raduje se z tebe, blahodatí obdaøená. Sláva tobì!

Je-li velký ètvrtek nebo velká sobota èi urèený svátek, zpívá se místo
„Všechno stvoøení“ irmos deváté písnì kánonu toho dne.

Øád liturgie vìrných 8350 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ñïàñè2, ïîìè1ëóé, çàñòóïè2 è3 ñîõðàíè2 è5õú, Á0æå, òâîeþ áëàãîäaò³þ.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Œãëàøeíí³è, ãëàâû6 âaøz ÃäCåâè ïðèêëîíè1òå.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

Ìîëè1òâà w3 w3ãëàøeííûõú ïðeæäå ñâzòaãw âîçíîøeí³z:

ÃDè Á9å íaøú, è4æå íà íá7ñ¸õú æèâhé, è3 ïðèçèðazé íà âñ‰
äýëA òâîS, ïðè1çðè íà ðàáû6 òâî‰ œãëàøº1ííûz, ïðèêë0í-

øûz ñâî‰ âû6z ïðåä8 òîá0þ: è3 äaæäü è5ìú ëeãê³é kðeìú, ñî-
òâîðè2 è5õú �äû ÷còíû ñ™hz òâîåS öRêâå, è3 ñïîä0áè è5õú áaíè
ïàêèáûò³S, œñòàâëeí³z ãðýõHâú, è3 näeæäè íåòë¸í³z, âú
ïîçíaí³å òåáE è4ñòèííàãw ÁGà íaøåãw.

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.



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

H ospodine, Bo�e náš, jen� na nebesích pøebýváš a ke
všemu dílu svému pøihlí�íš, shlédni na slu�ebníky
své katechumeny, kteøí pøed tebou sklánìjí šíje své,

a dej� jim jho své lehké, uèiò je dùstojnými údy svaté církve své
a uznej je hodnými koupele znovuzrození, odpuštìní høíchù
a roucha neporušitelnosti, k poznání tebe, pravého Boha naše-
ho.

Knìz nahlas: Aby i oni s námi velebili nejctìnìjší a velko-
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! Kate-
chumeni, odejdìte! Nikdo z katechumenù, nezùstávej zde! Vìrní,
opìt a opìt v pokoji k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Øád liturgie katechumenù 5182 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ñâzùeííèêú æå, álãîñëîâësz náî‰ ñ™†z ðóê0þ, ãlåòú:

È#çë³sííóþ çà ì³ðñêjé æèâ0òú.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü, ´ìè1íü, ´ìè1íü.

Ñâzùeííèêú æå ì0ëèòñz:

Íañú æå âñ¸õú, t º3äè1íàãw õë¸áà è3 ÷aøè ïðè÷àùaþùèõñz,
ñîåäèíè2 äðyãú êî äðyãó, âî º3äè1íàãw Äõ7à Ñ™aãw ïðè÷añò³å:

è3  íèåäè1íàãî íañú âú ñyäú è3ëè2  âî œñóæäeí³å ñîòâîðè2
ïðè÷àñòè1òèñz ñ™aãw ò¸ëà è3 êð0âå õròA òâîåãw2: íî äà œáðs-
ùåìú ìëcòü è3 áëãdòü ñî âñ¸ìè ñ™hìè, t â¸êà òåá¨
álãîóãîäè1âøèìè, ïðaoö7û, nö7û2, ïàòð³aðõè, ïðbð0êè, ´ïcëû,
ïðîïîâ¸äíèêè, álãîâ¸ñòíèêè, ì§íêè, è3ñïîâ¸äíèêè,
¢÷è1òåëüìè, è3  ñî âñsêèìú äõ7îìú ïðâdíûìú âú â¸ðý
ñêîí÷aâøèìñz.

È# ïðèeìü êàäè1ëî, ñù7eííèêú ãëàã0ëåòú âîçãëañíw:

È#çðsäíw œ ïðåñâzò¸é, ïðå÷è1ñòýé, ïðåáëàãîñëîâeííýé,
ñëaâíýé Âëàäh÷èöý íaøåé, Áîãîð0äèöý è3 ïðèñíîä¸âý Ìàðjè.

È# êàäè1òú ïðåä8 ñ™0þ òðàïeçîþ òðè1æäû.
Ä³aêîíú æå êàäè1òú ñ™yþ òðàïeçó Ÿêðåñòú, è3 ïîìèíaåòú ±æå õ0ùåòú æèâû6z
è3 ìº1ðòâûz.

Ëè1êú ïîeòú: Œ òåá¨ ðaäóåòñz, álãîäaòíàz, âñsêàz òâaðü, ƒãGëüñê³é ñîá0ðú è3
÷åëîâ¸÷åñê³é ð0äú, œñù7eííûé õðaìå, è3 ðàþ2 ñëîâeñíûé, ä¸âñòâåííàz ïîõâàëî2, è3ç8
íåsæå ÁGú âîïëîòè1ñz, è3 ìLíåöú áhñòü, ïðeæäå âBêú ñhé ÁGú íaøú: ëîæåñía áî
òâî‰ ïrò0ëú ñîòâîðè2, è3 ÷ðeâî òâîE ïðîñòðaííýå íá7ñú ñîä¸ëà. œ òåá¨ ðaäóåòñz,
álãîäaòíàz, âñsêàz òâaðü, ñëaâà òåá¨.

�ùå ëè âú âåëè1ê³é ÷åòâåðò0êú, è3ëè2 âú âåëè1êóþ ñóááHòó, òîãäA ïîþ1òú ¿ðì0ñú
f7-z ï¸ñíè, äíE òîãw2.

¯åðeé æå ïðèêë0íüñz ì0ëèòñz:

Ñ™aãw ¯waííà ïðîð0êà, ïðåäòe÷è è3 êðåñòè1òåëz, ñ™hõú è3
âñåõâaëüíûõú ´ïcòwëú, ñ™aãw è4ì>êú, º3ãHæå è3 ïaìzòü



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

Knìz skloniv hlavu, modlí se tiše:

P roto, Vládce pøesvatý, i my høíšní a nehodní slu�ebníci
tvoji, uèinìni hodnými slou�iti svatému obìtnímu sto-
lu tvému, nikoliv pro spravedlnosti naše, nebo� nevy-

konali jsme nic dobrého na zemi, ale z milosti tvé a pro slitová-
ní tvá, je� jsi vylil hojnì na nás, s odvahou pøibli�ujeme se ke
svatému obìtnímu stolu tvému; a pøedlo�ivše zpùsoby svatého
Tìla a Krve Krista tvého, tebe prosíme a tebe vzýváme, Svatý
svatých, aby dle pøivolení dobroty tvé sestoupil Duch tvùj
Svatý na nás i na pøedlo�ené Dary tyto, po�ehnal je, posvìtil
a uèinil –

Diákon pøistupuje blí�e ke knìzi a praví tiše:

Po�ehnej, vladyko, svatý chléb!

Knìz se napøímí a èiní postupnì tøikrát znamení køí�e nad svatými Dary.
Nejprve �ehná svatý chléb, øka:

Ch léb tento — samým drahocenným Tìlem Pána
a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista.

Diákon a všichni, kteøí to slyšeli: Amen.

Nato diákon opìt praví tiše:

Po�ehnej, vladyko, svatý kalich!

Knìz �ehná svatý kalich, øka:

Kalich pak tento — samou drahocennou Krví Pána
a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista.

Diákon: Amen.

Poté diákon znovu tiše praví:

Po�ehnej, vladyko, obojí!

Øád liturgie vìrných 8152 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ìîëè1òâà â¸ðíûõú ïeðâàz ïî ïðîñòèðaí³è ´íò³ìè1íñà,
þ4æå ñù7eííèêú ãëàã0ëåòú òaéíw:

Òû2 ÃDè ïîêàçaëú º3ñè2 íaìú âåëè1êîå ñ³E ñïàñeí³z òaèíñòâî.
Òû2 ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú ñìèðeííûõú è3 íåäîñò0éíûõú ð†áú

òâîè1õú, áhòè ñëóæè1òåëºìú ñ™aãw òâîåãw2 æeðòâåííèêà. Òû2
¢äîâëè2 íañú ñè1ëîþ Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à âú ñëyæáó ñ³þ2, äà
íåwñóæäeííw ñòaâøå ïðåä8 ñ™0þ ñëaâîþ òâîeþ, ïðèíåñeìú òè2
æeðòâó õâàëeí³z: òh áî º3ñè2 ä¸éñòâózé âñ‰ âî âñ¸õú. Äaæäü
ÃDè è3 œ íaøèõú ãðýñ¸õú, è3 œ ëþäñêè1õú íåâ¸äýí³èõú,
ïð³sòíýé áhòè æeðòâý íaøåé è3 álãîïð³sòíýé ïðåä8 òîá0þ.

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.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.



Modlitba za vìrné, první po rozprostøení antiminsu, tichá:

T y, Hospodine, jsi nám zjevil toto veliké tajemství spásy.
Ty jsi uèinil nás, poní�ené a nehodné slu�ebníky své,
hodnými slou�it u svatého obìtního stolu tvého. Uzpù-

sob nás mocí Svatého Ducha svého ke slu�bì této, abychom ne-
odsouzenì stanuvše pøed svatou slávou tvou, pøinášeli tobì
obì� chvály. Nebo� všechno, co je ke spáse, ve všech èiníš ty.
Dej�, Hospodine, aby námi pøinášená obì� za høíchy naše a ne-
vìdomost lidskou byla pøijata a tobì pøíjemnou byla.

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.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Øád liturgie katechumenù 5380 Bo�ská liturgie sv. Basila

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

Ñù7eííèêú!ïðèêëîíè1âú!ãëàâY,!ì0ëèòñz!âòaé:

Ñåãw2 ðaäè, ÂLêî ïðåñ™hé, è3 ìû2 ãð¸øí³è è3 íåäîñò0éí³è ðàáè2
òâîè2, ñïîä0áëüø³èñz ñëóæè1òè ñ™0ìó òâîåìY æeð-

òâåííèêó, íå ðaäè ïðaâäú íaøèõú, íå áî2 ñîòâîðè1õîìú ÷òî2 álãî
íà çåìëè2, íî ðaäè ìëcòè òâîåS è3 ùåäð0òú òâîè1õú, ±æå
è3çë³sëú º3ñè2 áîãaòíw íà íû2, äåðçaþùå ïðèáëèæaåìñz ñ™0ìó
òâîåìY æeðòâåííèêó: è3 ïðåäë0æøå âìýñòîoáð†çíàz ñ™aãw
ò¸ëà è3 êð0âå ÕròA òâîåãw2, òåá¨ ì0ëèìñz, è3 òåáE ïðèçûâa-
åìú, ñ™å ñ™hõú: álãîâîëeí³åìú òâîåS álãîñòè, ïð³èòè2 Äõ7ó
òâîåìY ñ™0ìó íà íû2, è3 íà ïðåäëåæaùûz äaðû ñ³‰, è3 áëãcâè1òè
|,!è3!œñ™è1òè,!è3!ïîêàçaòè,

È#!ä³aêîíú!ïðèõ0äèòú!áëè1çú!êî!¿åðeþ!è3!ãëàã0ëåòú!òaéíw:

Álãîñëîâè2!âLêî,!ñ™hé!õë¸áú.

Ñù7eííèêú!æå!âîñòaâú,!çíaìåíóåòú!òðè1æäû!ñ™û6z!äaðû,!ãëàã0ëz:

Õë¸áú �áw ñeé, ñaìîå ÷ còí0å ò¸ëî ÃDà è3 ÁGà è3 Ñï 7ñà ía-
øåãw ¯}ñà ÕròA.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

È#!ïaêè!ä³aêîíú:
Álãîñëîâè2!âLêî,!ñ™yþ!÷aøó.

Ñù7eííèêú!æå áëàãîñëîâësz!ãëàã0ëåòú:

×aøó æå ñ³þ2, ñaìóþ ÷còíyþ êð0âü ÃDà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw
¯}ñà ÕròA.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

È#!ïaêè!ä³aêîíú!ãlåòú:
Álãîñëîâè2!âLêî,!náî‰.



Knìz nahlas pronáší ustanovující vìty tajemné veèeøe:

Dal svým svým uèedníkùm a apoštolùm, øka: Vezmìte,
jezte, to jest Tìlo mé, které� za vás lámáno jest na od-
puštìní 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. (Podobnì pak
i pøi druhé vìtì: „…Pijte z nìho všichni,“ ukazují na kalich a klanìjí se.)

Knìz se tiše modlí: Podobnì vzal i kalich a smísiv v nìm plod vin-
né révy s vodou, díky èinil, po�ehnal, posvìtil a –

Knìz znovu nahlas: Dal svatým svým uèedníkùm a apošto-
lùm, øka: Pijte z nìho všichni, to jest Krev má Nového
zákona, která se za vás a za mnohé vylévá na odpuštìní
høíchù.

Vìøící: Amen.

Knìz sklání hlavu a modlí se potichu:

T o èiòte na mou památku; nebo� kolikrátkoli byste jedli
chléb tento a kalich tento pili, smrt mou zvìstovati
a mé zmrtvýchvstání vyznávati budete. Proèe� i my,

Vládce, vzpomínajíce spasitelné jeho utrpení, o�ivující køí�,
tøídenní pohøbení, z mrtvých vzkøíšení, na nebe vystoupení, po
pravici tebe, Boha a Otce, usednutí i slavný a strašný pøíchod
jeho druhý, –

Knìz nahlas:

Tvoje z tvého tobì pøinášíme pro vše a za vše.

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.

Øád liturgie vìrných 7954 Bo�ská liturgie sv. Basila

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, þ4æå ñù7eííèêú ãëàã0ëåòú òaéíw:

Á 9å ïîñýòè1âûé âú ìëcòè è3 ùåäð0òàõú ñìèðeí³å íaøå,
ïîñòaâèâûé íañú ñìèðeííûõú è3 ãð¸øíûõú è3 íåäîñò0éíûõú

ð†áú òâîè1õú ïðåä8 ñ™0þ ñëaâîþ òâîeþ, ñëóæè1òè ñ™0ìó æeðòâåí-
íèêó òâîåìY: òû2 ¢êðýïè2 íañú ñè1ëîþ Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à âú
ñëyæáó ñ³þ2, è3 äaæäü íaìú ñë0âî âî tâåðçeí³å �ñòú íaøèõú,
âî º4æå ïðèçûâaòè álãîäaòü Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à íà õîòsùûz
ïðåäëîæè1òèñz äaðû.

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
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.



Diákon (knìz nikoliv): Abychom vysvobozeni byli od všelikého sou�ení,
hnìvu a nouze, k Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Modlitba za vìrné – druhá, tichá:

Bo�e, jen� jsi v milosti a slitování svém navštívil nepatr-
nost naši a nás pokorné, høíšné a nehodné slu�ebníky
své jsi postavil pøed svatou slávu svou, abychom

slou�ili svatému obìtnímu stolu tvému. Posilni nás mocí Du-
cha svého Svatého ke slu�bì této a vlo� do našich úst slova ke
vzývání blahodati Svatého Ducha svého nad dary, je� mají být
pøedlo�eny.

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 5578 Bo�ská liturgie sv. Basila

È# âîçãëañíw ãëàã0ëåòú ñ³E:

ÄàäE ñ™û6ìú ñâîè6ìú ¢÷åíèêHìú è3 ´ïcëwìú, ðeêú: ïð³èìè1òå,
käè1òå, ñ³E º4ñòü ò¸ëî ìîE, º4æå çà âû2 ëîìè1ìîå âî œñòàâëeí³å
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 âòaé: Ïîä0áíý è3 ÷aøó t ïëîäA ë0çíàãw ïð³eìú, ðàñ-
òâîðè1âú, álãîäàðè1âú, álãîñëîâè1âú, œñ™è1âú,

È# ïaêè âîçãëàøaåòú ñ³E:

ÄàäE ñ™û6ìú ñâîè6ìú ¢÷åíèêHìú è3 ´ïcëwìú, ðeêú: ïjéòå t
íåS âñè2, ñ³S º4ñòü êð0âü ìîS í0âàãw çàâ¸òà, �æå çà âû2 è3 çà
ìíHã³z è3çëèâaåìàz, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú ïðèêëîíè1âú ãëàâY, ì0ëèòñz âòaé:

Ñ³E òâîðè1òå âú ìîE âîñïîìèíaí³å: º3ëè1æäû áî ƒùå �ñòå
õë¸áú ñeé, è3 ÷aøó ñ³þ2 ï³eòå, ìîþ2 ñìeðòü âîçâýùaåòå,

ìîE âîñêrí³å è3ñïîâ¸äàåòå. Ïîìèíaþùå u5áî, ÂLêî, è3 ìû2
ñïàñè1òºëüíàz º3ãw2 ñòðàä†í³z, æèâîòâîðsù³é êròú, òðèäíeâ-
íîå ïîãðåáeí³å, º4æå è3ç8 ìeðòâûõú âîñêrí³å, º4æå íà íá7ñA âîçøeñ-
òâ³å, º4æå œäåñíyþ òåáE ÁGà è3 Nö7A ñýä¸í³å, è3 ñëaâíîå è3 ñòðaø-
íîå º3ãw2 âòîð0å ïðèøeñòâ³å,

Âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

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

Ñåìy æå ãëàã0ëåìó, ä³aêîíú tëàãaåòú ð³ïjäó, è3 ïðåë0æú ðyöý êròîoáðaçíý,
è3 ïîä8eìú ñ™hé äjñêîñú, è3 ñ™hé ïîòè1ðü, è3 ïîêëîíè1òñz ¢ìèëeííý.



pøed všemi vìky, na zemi se objevil a s lidmi �il. Z Panny svaté
se vtìliv, sebe samého sní�il, vzezøení slu�ebníka pøijav. Tìlu
poní�ení našeho se pøipodobnil, aby uèinil nás podobnými ob-
razu slávy své.

V�dy� skrze èlovìka høích vstoupil do svìta a skrze høích
smrt, a proto jednorozený Syn tvùj, jsoucí v náruèi tvé, Boha
a Otce, narozený z �eny, svaté Bohorodice a v�dycky Panny
Marie, jsa podroben zákonu, ráèil v tìle svém odsoudit høích,
aby ti, kteøí v Adamovi umírají, o�iveni byli v samém Kristu
tvém. A pobyv na svìtì tomto, dal spasitelná naøízení, odvrátil
nás od klamu modloslu�by a pøivedl nás k poznání tebe, pravé-
ho Boha a Otce. Získal nás jako lid svùj vyvolený, královské
knì�stvo a národ svatý. Oèistiv nás vodou a posvìtiv Duchem
Svatým, dal sebe jako výkupné smrti, v její� moci jako zapro-
dáni høíchu jsme byli dr�eni. Skrze køí� sestoupil do podsvìtí,
aby naplnil sebou všechno a rozlomil muèivé okovy smrti.
Vstal pak z mrtvých tøetího dne a otevøel ka�dému tìlu cestu
ke vzkøíšení z mrtvých, je�to záhuba nedokázala se zmocnit
Pùvodce �ivota, stal se prvotinou zemøelých, prvorozeným
z mrtvých, aby ve všem a mezi všemi prvenství mìl. Vystoupil
na nebesa a usedl po pravici velebnosti tvé na výsostech a pøi-
jde odplatit ka�dému podle skutkù jeho.

Zanechal však nám ke vzpomínání spasitelného utrpení
svého to, co jsme ti zde dle pøikázání jeho pøedlo�ili. Chtìje se
toti� vypravit na vìènì památnou, dobrovolnou a �ivotodárnou
smrt svou, v noci, v ní� vydal sebe za �ivot svìta, vzal chléb do
svatých a pøeèistých rukou svých a ukázav jej tobì, Bohu a Ot-
ci, díky èinil, po�ehnal, posvìtil, rozlomil a –

Øád liturgie vìrných 7756 Bo�ská liturgie sv. Basila

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, äàðHìú 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#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.



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. Tebe, jediného dobrého a ochotnì
naslouchajícího, 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, stál pøed tímto sva-
tým stolem tvým a vykonal posvátný øád Tajiny tvého svatého
a pøeèistého Tìla i drahocenné Krve, nebo� k tobì pøicházím se
sklonìnou šíjí svou a modlím se k tobì: Neodvracej tváøe své
ode mne, ani� vyluèuj mne z poètu slu�ebníkù svých, ale uèiò
mne hodným, aby pøineseny tobì byly mnou, høíšným a nehod-
ným slu�ebníkem tvým, dary tyto, nebo� ty sám jsi ten, který
obìtuje a obìtován jest, pøijímá dary a sám je rozdáván, Kris-
te, Bo�e náš, a tobì slávu vzdáváme, s bezpoèáteèným Otcem
tvým a pøesvatým i blahým a o�ivujícím Duchem tvým, nyní
i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen.
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ñ³sí³å ñëaâû òâîåS, è3 íà÷åðòaí³å v3ïîñòañè òâîåS, íîñs æå âñ‰
ãëàã0ëîìú ñè1ëû ñâîåS, íå õèùeí³å íåïùåâA º4æå áhòè ðaâåíú
òåá¨ ÁGó è3 Nö7Y, íî áGú ñhé ïðåâ¸÷íûé, íà çåìëè2 kâè1ñz, è3
÷lêwìú ñïîæèâE: è3 t äâ7û ñ™hz âîïë0ùñz, è3ñòîùè2 ñåáE, çða-
êú ðàáA ïð³eìú, ñîoáðaçåíú áhâú ò¸ëó ñìèðeí³z íaøåãw, äà
íañú ñîoáðaçíû ñîòâîðè1òú Ÿáðàçó ñëaâû ñâîåS.

Ïîíeæå áî ÷åëîâ¸êîìú ãð¸õú âíè1äå âú ìjðú, è3 ãðýõ0ìú
ñìeðòü, álãîâîëè2 º3äèíîð0äíûé òâ0é Ñí7ú, ñhé âú í¸äðýõú
òåáE ÁGà è3 Nö7A, áhâú t æåíû2 ñ™hz Áödû è3 ïðèñíîäâ7û ÌRjè,
áhâú ïîä8 çàê0íîìú, œñóäè1òè ãð¸õú ïë0ò³þ ñâîeþ, äà âî
¥äaìý ¢ìèðaþùå, œæèâîòâîðsòñz âú ñàì0ìú Õrò¨ òâîeìú,
è3 ïîæè1âú âú ìjðý ñeìú, äaâú ïîâåëBí³z ñïàñè1òºëüíàz, œñòa-
âèâú íañú ïðeëåñòè ¼äwëüñê³z, ïðèâåäE âú ïîçíaí³å òåáE è4ñòèí-
íàãw ÁGà è3 Nö7A, ñòzæaâú íañú ñåá¨ ëþ1äè è3çáðaííû, örêîå
ñù7eí³å, kçhêú ñ™ú: è3 œ÷è1ñòèâú âîä0þ, è3 œñ™è1âú Äõ7îìú
ñ™hìú, äàäE ñåáE è3çì¸íó ñìeðòè, âú íeéæå äåðæè1ìè á¸õîìú,
ïð0äàíè ïîä8 ãðýõ0ìú, è3 ñîøeäú êrò0ìú âî ƒäú, äà è3ñï0ëíèòú
ñîá0þ âñ‰, ðàçðýøè2 áîë¸çíè ñìeðòíûz, è3 âîñêðeñú âú òðeò³é
äeíü, è3 ïyòü ñîòâîðè1âú âñsêîé ïë0òè, º4æå è3ç8 ìeðòâûõú
âîñêðåñeí³åìú, �êw íå ásøå ì0ùíî äåðæè1ìó áhòè òë¸í³åìú
íà÷aëüíèêó æè1çíè, áhñòü íà÷àò0êú ¢ìeðøèõú, ïåðâîðîæäeíú
è3ç8 ìeðòâûõú, äà áyäåòú ñaìú âñ‰, âî âñ¸õú ïeðâåíñòâózé: è3
âîçøeäú íà íá7ñA, ñ¸äå œäåñíyþ âåëè1÷åñòâ³z òâîåãw2 íà
âûñ0êèõú, è4æå è3 ïð³è1äåòú âîçäaòè êîìyæäî ïî äýëHìú º3ãw2.

Œñòaâè æå íaìú âîñïîìèí†í³z ñïàñè1òåëüíàãw ñâîåãw2
ñòðàäaí³z ñ³‰, ±æå ïðåäëîæè1õîìú ïî º3ãw2 çaïîâýäåìú. Õîòs
áî è3çhòè íà â0ëüíóþ è3 ïðèñíîïaìzòíóþ, è3 æèâîòâîðsùóþ
ñâîþ2 ñìeðòü, âú í0ùü, âú íþ1æå ïðåäàsøå ñåáE çà æèâ0òú ìjðà,
ïð³eìú õë¸áú íà ñ™û6z ñâî‰ è3 ïðå÷còûz ðyêè, ïîêàçaâú òåá¨
ÁGó è3 Nö7Y, álãîäàðè1âú, álãîñëîâè1âú, œñ™è1âú, ïðåëîìè1âú,



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 svatými Dary.

Knìz se modlí:

S tìmito bla�enými mocnostmi, Vládce lidumilný, i my
høíšní voláme a pravíme: Vpravdì svatý jsi a pøesvatý,
a nezmìrná jest velkolepost svatosti tvé. Ctihodný jsi

i ve všech skutcích svých, nebo� spravedlivì a podle pravého
úsudku jsi ve všem nakládal s námi.

Vytvoøil jsi èlovìka, vzav k tomu prach zemì; uèinil jsi jej
dle obrazu svého, Bo�e, poctu mu tím prokázav. Umístil jsi jej
do ráje rozkoše, zaslíbiv mu nesmrtelnost �ivota a sladkost
vìèného blaha v zachovávání pøikázání tvých. Kdy� však tebe,
Boha pravého, který jej stvoøil, èlovìk neuposlechl a klamem
hadovým nechal se svést, a svými høíchy pak umrtven byl, vy-
hnal jsi jej podle spravedlivého soudu svého, Bo�e, z ráje do
svìta tohoto a navrátil jsi jej zemi, ze které byl vzat. — Leè
uchystal jsi mu spásu skrze znovuzrození v samém Kristu
tvém. Neodvrátil ses toti� zcela od stvoøení svého, Blahý, a ne-
zapomnìl jsi na dílo rukou svých, ale pro milosrdenství své a z
milosti svojí navštìvoval jsi nás rozliènými zpùsoby: posílal jsi
proroky; èinil mocné skutky skrze svaté své, kteøí v ka�dém po-
kolení tobì se zalíbili; mluvil jsi k nám ústy slu�ebníkù svých
prorokù, pøedpovídaje nám blí�ící se spasení; dal jsi zákon na
pomoc!a!andìly!jsi!na!strá�!postavil.

Kdy� se pak èas naplnil, mluvil jsi k nám v samém Synu

svém, jím� i vìky jsi uèinil. On je záøí tvé slávy i zobrazení tvé

Osoby a udr�uje vše hlasem slova moci své. Rozhodl se však
nelpìt na rovnosti tobì, Bohu a Otci, a tak aè byl Bùh, zrozený
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Ñù7eííèêú: È%æå õåðóâjìû òaéíw œáðàçyþùå, è3 æèâîòâîðsùåé
Òðî1èöý òðèñâzòyþ ï¸ñíü ïðèïýâaþùå, âñsêîå íhíý æèòeéñêîå
tëîæè1ìú!ïîïå÷eí³å.

Ä³aêîíú: �êw äà öàðS âñ¸õú ïîä8è1ìåìú, ´ãã7ëüñêèìè íåâè1äèìw
äîðmíîñè1ìà!÷è1íìè.!¥ëëèëy³à,!´ëëèëy³à,!´ëëèëy³à.

¥!ñ³E!âú!âåëè1ê³é!÷åòâåðò0êú!ò0÷³þ!ïîeòñz:

Âe÷åðè òâîåS òaéíûz äíeñü, Ñí7å Á9³é, ïðè÷añòíèêà ìS ïð³èìè2: íå
áî2 âðàãHìú òâîè6ìú òaéíó ïîâ¸ìú, íè ëîáçaí³z òè2 äaìú �êw
¯yäà, íî �êw ðàçá0éíèêú è3ñïîâ¸äàþ òS: ïîìzíè1 ìz ãDè âî öròâ³è
òâîeìú.!¥ëëèëy³à,!´ëëèëy³à,!´ëëèëy³à.

Âú!âåëè1êóþ!æå!ñóááHòó!ïîþ1òú!ñ³E:

Äà ìîë÷è1òú âñsêàz ïë0òü ÷åëîâ¸÷à, è3 äà ñòîè1òú ñî ñòðaõîìú è3
òðeïåòîìú è3 íè÷ò0æå çåìí0å âú ñåá¨ äà ïîìûøësåòú. ÖRü áî örò-
âóþùèõú, è3 ÃDü ãDüñòâóþùèõú, ïðèõ0äèòú çàêëaòèñz, è3 äaòèñz âú
ñí¸äü âBðíûìú. Ïðåäõ0äzòú æå ñåìY ëè1öû ƒãGëüñò³è, ñî âñsêèìú
íà÷aëîìú è3 âëañò³þ, ìíîãîo÷è1ò³è õåðóâjìè, è3 øåñòîêðèëaò³è
ñåðàôjìè, ëè1öà çàêðûâaþùå è3 âîï³þ1ùå ï¸ñíü: ´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:



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.

Na velký ètvrtek se místo Cherubínské písnì zpívá:

Za úèastníka veèeøe své tajemné, Synu Bo�í, pøijmi mne dnes. Nebo�
nezjevím tajemství nepøátelùm tvým, ani� políbení tobì dám jako
Jidáš, ale jako onen lotr vyznávám tebe: „Rozpomeò se na mne,
Pane, v království svém.“ Diákon: Alleluja, alelleluja, alleluja.

Na velkou sobotu se zpívá:

Umlknìte, smrtelníci, a stùjte se strachem a tøesením, a na nic po-
zemského nepomýšlejte. Nebo� Král kralujících a Pán panujících
pøichází, aby se obìtoval a dal za pokrm vìøícím. Diákon: Pøed ním
jdou vojska andìlská s veškerým kní�etstvem a mocnostmi, mnoho-
ocí cherubíni a šestikøídlí serafíni, tváø svou zakrývajíce a píseò pì-
jíce: 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-
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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:

Ñ ú ñè1ìè álæeííûìè ñè1ëàìè, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, è3 ìû2
ãð¸øí³è âîï³eìú, è3 ãëàã0ëåìú: ñ™ú º3ñè2 �êw âîè1ñòèííó è3

ïðåñ™ú, è3 í¸ñòü ì¸ðû âåëèêîë¸ï³þ ñ™híè òâîåS, è3 ïðïdáåíú
âî âñ¸õú ä¸ëýõú òâîè1õú, �êw ïðaâäîþ è3 ñóä0ìú è4ñòèííûìú
âñ‰ íàâeëú º3ñè2 íà íû2: ñîçäaâú áî ÷åëîâ¸êà ïeðñòü âçeìú t
çåìëè2, è3 Ÿáðàçîìú òâîè1ìú Á9å ïî÷eòú, ïîëîæè1ëú º3ñè2 âú ðàè2
ïè1ùè, áåçñìeðò³å æè1çíè è3 íàñëàæäeí³å â¸÷íûõú áë†ãú, âú
ñîáëþäeí³å çaïîâýäåé òâîè1õú œáýùaâú º3ìY: íî ïðåñëyøàâøà
òåáE è4ñòèííàãî ÁGà, ñîçäaâøàãî º3ãî2, è3 ïðeëåñò³þ ¾ìjåâîþ
ïðèâëeêøàñz, ¢ìåðùâëeíà æå ñâîè1ìè ïðåãðýøeíüìè, è3çãíaëú
º3ñè2 º3ãî2 ïðaâåäíûìú òâîè1ìú ñóä0ìú á9å, t ðàS âú ìjðú ñeé, è3
tâðàòè1ëú º3ñè2 âú çeìëþ, t íåsæå âçsòú áhñòü, ¢ñòðîsz
º3ìY ïàêèáûò³S ñïàñeí³å, âú ñàì0ìú Õrò¨ òâîeìú. Íå áî2 tâðà-
òè1ëñz º3ñè2 ñîçäaí³z òâîåãw2 âú êîíeöú, º4æå ñîòâîðè1ëú º3ñè2
álæå: íèæE çàáhëú º3ñè2 äýëA ðyêú òâîè1õú, íî ïîñýòè1ëú º3ñè2
ìíîãîoáðaçíý, ðaäè ìèëîñeðä³z ìëcòè òâîåS. Ïðbð0êè ïîñëaëú
º3ñè2: ñîòâîðè1ëú º3ñè2 ñè6ëû ñ™hìè òâîè1ìè, âú ê0åìæäî ð0äý
álãîóãîäè1âøèìè òåá¨. Ãëàã0ëàëú º3ñè2 íaìú ¢ñòû2 ð†áú òâîè1õú
ïðbð0êwâú, ïðåäâîçâýùaz íaìú õîòsùåå áhòè ñïàñeí³å:
çàê0íú äaëú º3ñè2 âú ï0ìîùü, ƒãGëû ïîñòaâèëú º3ñè2 õðàíè1òåëè.

Å#ãäa æå ïð³è1äå è3ñïîëíeí³å âðåìeíú, ãëàã0ëàëú º3ñè2 íaìú
ñàì¸ìú Ñí7îìú òâîè1ìú, è4ìæå è3 â¸êè ñîòâîðè1ëú º3ñè2: è4æå ñhé



roøeèit, tobì se klanìt, tobì dìkovat, tebe jediného pravého
Boha oslavovat a tobì pøinášet se srdcem zkroušeným a du-
chem pokorným liturgickou tuto slu�bu naši, nebo� tys daroval
nám poznání pravdy své. Doká�e snad kdo vylíèit moc tvou,
slyšitelným uèinit všechno chválení tebe, Vládce, aneb vyprá-
vìt o všech divech tvých, je� konáš v ka�dý èas?

Vládce všech, Hospodine nebes i zemì a všeho stvoøení vi-
ditelného i neviditelného, jen� na trùnì slávy sedíš a do pro-
pasti shlí�íš, bezpoèáteèný, neviditelný, neposti�itelný, nevý-
slovný, nemìnný, Otèe Pána našeho Je�íše Krista, velikého
Boha a Spasitele, nadìje naší, jen� jest obraz dobroty tvé,
vìrná tvá peèe�, v sobì vyjevujícího tebe, Otce. On jest Slovo
�ivé, Bùh pravý, pøedvìèná moudrost, �ivot, posvìcení, moc,
svìtlo pravé. Skrze nìho zjevil se Duch Svatý, Duch pravdy,
dar synovství, závdavek budoucího dìdictví, poèátek vìèných
blah, síla o�ivující, pramen posvìcení, z nìho� všechno rozum-
né a duchovní stvoøení se posilòujíc, pøed tebou se klaní a k
tobì ustaviènou vysílá chvaloøeè, nebo� všechno slou�í tobì.

Tebe chválí andìlé, archandìlé, trùnové, panstva, kní�ec-
tva, mocnosti, síly i mnohoocí cherubíni, kolem tebe stojí sera-
fíni, šest køídel má ka�dý z nich, dvìma toti� zakrývají tváøe
své, dvìma pak nohy a dvìma létajíce, volají jeden k druhému
neumlkajícími ústy nepøestávající chvalozpìvy.

Knìz hlasitì:

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

Øád liturgie vìrných 7360 Bo�ská liturgie sv. Basila

Ãîñïîäè1íà è3 nòöà2 íaøåãî Áëàæåííýéøàãî ìèòðîïîëjòà (è3ìz ðåêú),

[ãîñïîäè1íà íaøåãî (Âûñîêî-) Ïðåîñâzùeííåéøàãî (´ðõ³-) º3ïjñêîïà
(è3ìz ðåêú) (º3ãHæå º4ñòü œáëàñòü)] è3 âñsêîå º3ïcêîïñòâî ïðàâîñëaâíûõú, è3
âeñú ñâzùeííè÷åñê³é è3 ìîíaøåñê³é ÷è1íú, è3 ïðè1÷åòú öåðêîâíûé, äà
ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú âî 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.

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 ¯Hñèôú, ñú äðeâà ñíeìú ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî
òâîE, ïëàùàíè1öåþ ÷è1ñòîþ œáâè1âú, è3 âîísìè âî ãðî1áý

íî1âý ïîêðhâú ïîëîæè2.

Âî ãðî1áý ïëî1òñêè, âî ƒäý æå ñú äóøeþ �êw Áã&ú, âú ðàè1 æå ñú
ðàçáî1éíèêîìú, è3 íà ïðåñòî1ëý áhëú º3ñè2, Õð³ñòE, ñî Nòöeìú è3 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.



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 vladyku našeho metropolitu (jméno) [na vladyku na-
šeho (archi-) episkopa (jméno)], na veškeré pravoslavné archije-
rejstvo, všechno dùstojné knì�stvo, diákonstvo v Kristu, mniš-
stvo 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 toho-
to (na naše nemocné i na zesnulé bratry naše), na vás i všechny
pravoslavné køes�any nech� rozpomene se Hospodin Bùh
v království svém, v�dycky, nyní i pøíštì, a� na vìky vìkùv.
(�ehná kalichem a odchází do oltáøe.)

Vìøící: Amen.

Vìøící lid zpívá druhou èást Cherubínské písnì (nebo jiného zpìvu, který
se pìje na velký ètvrtek èi velkou sobotu):

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 nato dí diákonu: Nech� rozpomene se Hospodin Bùh na diákon-
ství 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:

Šlechetný Josef, s døeva sòav pøeèisté tìlo tvé, plátnem èistým
je ovinul a pokryv je vìcmi vonnými, ve hrob nový je polo�il.

Øád liturgie vìrných 6172 Bo�ská liturgie sv. Basila

òåá¨ êëaízòèñz, òåáE álãîäàðè1òè, òåáE ñëaâèòè º3äè1íàãî âîè1ñ-
òèííó ñyùàãî ÁGà, è3 òåá¨ ïðèíîñè1òè ñ®öåìú ñîêðóøeííûìú, è3
äõ7îìú ñìèðeí³z ñëîâeñíóþ ñ³þ2 ñëyæáó íaøó: �êw òû2 º3ñè2
äàðîâaâûé íaìú ïîçíaí³å òâîåS è4ñòèíû. È# êòî2 äîâ0ëåíú
âîçãëàã0ëàòè ñè6ëû òâî‰, ñëhøàíû ñîòâîðè1òè âñ‰ õâàëû6
òâî‰, è3ëè2 ïîâ¸äàòè âñ‰ ÷óäåñA òâî‰ âî âñsêî âðeìz ÂLêî;

ÂLêî âñ¸õú, ÃDè íá7ñE è3 çåìëè2, è3 âñåS òâaðè, âè1äèìûz æå
è3 íåâè1äèìûz: ñýäsé íà ïrò0ëý ñëaâû, è3 ïðèçèðazé áº1çäíû,
áåçíà÷aëüíå, íåâè1äèìå, íåïîñòèæè1ìå, íåwïè1ñàííå, íåèçì¸ííå
�§å ÃDà íaøåãw ¯}ñà ÕròA âåëè1êàãw ÁGà è3 Ñï7ñè1òåëz, ¢ïîâaí³z
íaøåãw, è4æå º4ñòü Ÿáðàçú òâîåS álãîñòè: ïå÷aòü ðàâíîoáðaç-
íàz, âú ñåá¨ ïîêàçyz òS Nö7A, Ñë0âî æèâ0å, ÁGú è4ñòèííûé,
ïðåâ¸÷íàz ïðåìyäðîñòü, æèâ0òú, œñù7eí³å, ñè1ëà, ñâ¸òú è4ñòèí-
íûé, è4ìæå Äõ7ú ñ™hé kâè1ñz: Äõ7ú è4ñòèíû, ñí7îïîëîæeí³z
äàðîâaí³å, œáðó÷eí³å áyäóùàãw íàñë¸ä³z, íà÷aòîêú â¸÷íûõú
áë†ãú, æèâîòâîðsùàz ñè1ëà, è3ñò0÷íèêú œñù7eí³z, t íåãHæå
âñS òâaðü ñëîâeñíàz æå è3 �ìíàz ¢êðýïësåìà òåá¨ ñëyæèòú,
è3 òåá¨ ïðèñíîñyùíîå âîçñûëaåòú ñëàâîñë0â³å, �êw âñs÷ºñêàz
ðàáHòíà òåá¨.

Òåáe áî õâaëzòú ƒãGëè, ´ðõaãGëè, ïrò0ëè, ãDüñòâ³z, íà÷†ëà,
âë†ñòè, ñè6ëû è3 ìíîãîo÷è1ò³è õåðóâjìè: òåá¨ ïðåäñòîsòú
Ÿêðåñòú ñåðàôjìè, øeñòü êðè1ëú º3äè1íîìó, è3 øeñòü êðè1ëú
º3äè1íîìó: è3 äâýìA �áw ïîêðûâaþòú ëè1öà ñâî‰, äâýìA æå
í0ãè, è3 äâýìA ëåòaþùå, âçûâaþòú º3äè1íú êî äðóã0ìó,
íåïðåñòaííûìè ¢ñòû2, íåì0ë÷íûìè ñëàâîñëîâeíüìè.

Âîçãëañíw ñù7eííèêú:

Ï î á¸äíóþ ï¸ ñ í ü ï îþ 1ù å , â î ï ³ þ 1ù å , âçûâ aþù å
è3 ãë à ã 0ëþù å .



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 pohøben
byl. A tøetího dne vstal z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa
a sedí po pravici Otce. A znovu pøijde se slávou soudit �ivé i mrtvé;
jeho království nebude (mít) konce.
I v Ducha Svatého, Pána, 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 hlasitì:Stùjme� pevnì, stùjme� s bázní, pozor mìj-
me 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 svaté 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.

Knìz se sklání a pronáší modlitbu svaté anafory:

V ládce, Hospodine, Bo�e, Otèe vševládnoucí (Jsoucí),
uctívaný! Jest vpravdì dùstojno a spravedlivo i patøièno

velikoleposti tvé svatosti tebe chválit, tebe opìvovat, tobì dob-

Øád liturgie vìrných 7162 Bo�ská liturgie sv. Basila

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

ïîêðûâaåòú è4ìú ñò7à6z, ãëàãî1ëz:

Áëàãîoáðaçíûé ¯Hñèôú, ñú äðeâà ñíeìú ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE,
ïëàùàíè1öåþ ÷è1ñòîþ œáâè1âú, è3 âîísìè âî ãðî1áý íî1âý ïîêðhâú
ïîëîæè2.

È# ïð³eìú êàäè1ëüíèöó t ä³aêîíîâû ðóêè2, êàäè1òú ñò7à6z òðè1æäû, ãëàãî1ëz:

¡áëàæè2, ÃDè, áëàãîâîëeí³åìú òâîè1ìú Ñ³Híà, 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 ôåëHíü),
ïðèêëîíè1âú ãëàâY, ãëàãî1ëåòú ä³aêîíó:

Ïîìzíè1 ìz, áðaòå è3 ñîñëóæè1òåëþ.

È# ä³aêîíú êú íåìY:

Äà ïîìzíeòú ÃäCü Áã&ú ñâzùeíñòâî òâîE âî
öaðñòâ³è ñâîeìú.

Òaæå è3 ä³aêîíú, ïîêëîíè1âú è3 ñaìú ãëàâY,
äåðæS âêyïý è3 nðaðü òðåìè2 ïº2ðñòû äåñíè1öû,
ãëàãî1ëåòú êî ñù7eííèêó:

Ïîìîëè1ñz w3 ìí¨, âëàähêî ñâzòhé.

È# ñâzùeííèêú: Äyõú ñâzòhé íaéäåòú íà
òS, è3 ñè1ëà âhøízãw w3ñýíè1òú òS.

È# ä³aêîíú: Òî1éæå Äyõú ñîä¸éñòâóåòú íaìú
âñ‰ äíè6 æèâîòA íaøåãw.

È# ïaêè òî1éæäå: Ïîìzíè2 ìz, âëàähêî 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:



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 okouøí

ji a 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:

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:

Øád liturgie vìrných 6370 Bo�ská liturgie sv. Basila

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 âåëåãëañíw: Ñòaíåìú ä0áðý, ñòaíåìú ñî ñòðaõîìú,
â0íìåìú, ñ™0å âîçíîøeí³å âú ìè 1ðý ïðèíîñè 1òè.

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.

Ñâzùeííèêú âîçãëañíw:

Á lãîäaòü ÃDà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, è3 ëþáû2 ÁGà è3 Nö 7A,
è3 ïðè÷añò³å Ñ™aãw Äõ 7à, áyäè ñî âñ¸ìè âaìè.
Ëè1êú: È# ñî äõ7îìú òâîè1ìú.

Ñù7eííèêú: Ã î ð¨ è 3ì¸èìú ñ å ð äö A .

Ëè1êú: È$ìàìû êî ÃäCó.

Ñù7eííèêú: Á l ãîä à ð è1ìú Ãä Cà .

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

Ñù7eííèêú ïðèêë0íüñz ì0ëèòñz:

Ñhé ÂLêî, ÃDè Á9å �§å âñåäåðæè1òåëþ ïîêëàísåìûé, äîñ-
ò0éíî �êw âîè1ñòèííó, è3 ïðâdíî è3 ë¸ïî âåëèêîë¸ï³þ

ñ™híè òâîåS, òåáE õâàëè1òè, òåáE ï¸òè, òåáE álãîñëîâè1òè,



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 svaté Dary: nejprve aer nad svatým diskosem, pak nad kali-
chem a nakonec okraj svatého prestolu. Jsou-li knì�í dva neb více, tedy i oni
všichni takto líbají svaté Dary, jeden po druhém, a poté i jeden druhého na ra-
menou. Svìcením starší v�dy øekne: „Kristus uprostøed nás,“ a mladší odvìtí:

„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 volá hlasitì:

Diákon: Dvéøe, dvéøe! Pozor mìjme k velemoudrosti!

Knìz sejme se svatých Darù aer, pozdvihne jej a dr�í nad svatými Dary.
Slou�í-li více knì�í, spolupozdvihují aer a dr�í spoleènì nad svatými Dary,

chvìjíce (potøásajíce) jím a øíkajíce potichu (spolu s vìøícími) Vyznání víry.

�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, skrze
nìho� vše uèinìno bylo. Jen� pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil
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È# ñïî 1ëíèìú ìîëè1òâó íaøó Ãä Câè.

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, 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.



Doplòme modlitbu naši k Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøedlo�ené dùstojné 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.

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.)
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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.

Ñù7eííèêú ïîêëàísåòñz òðè1æäû, ãëàã0ëz 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 ãëàã0ëåòú âåëåãëañíw:

Äâº1ðè, äâº1ðè, ïðåìyäðîñò³þ â0íìåìú.

Ñù7eííèêú æå âîçäâèçaåòú âîçäyõú, è3 äåðæè1òú íàä8 ñ™hìè äàðìè2. �ùå æå è3íjè
áyäóòú ñù7eííèöû ñëóæaù³è, òaêîæäå âîçäâèçaþòú ñ™hé âîçäyõú, è3 äåðæaòú
íàä8 ñ™hìè äàðìè2, ïîòðzñaþùå, è3 ãëàã0ëþùå êú ñåá¨, �êîæå è3 ëþ1ä³å, è3ñïîâ¸äàí³å

â¸ðû:

Â¸ðóþ âî º3äè1íàãî 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



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, nejblahoslavenìjší 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 Darù Bohu, po jejich ulo�ení na svatý prestol:

H ospodine, Bo�e náš, jen� jsi nás uèinil a k �ivotu to-
muto pøivedl, cesty ke spasení nám ukázal a zjevení
nebeských tajù daroval; ty jsi nás ke slu�bì této mocí

Ducha svého Svatého ustanovil. Dej nám tedy svolení, Hospo-
dine, býti slu�ebníky Nové tvé smlouvy, vykonavateli svatých
Tajin tvých. Pøijmi nás, pøistupující ke svatému obìtnímu sto-
lu tvému, Bo�e, podle mnohé milosti své, abychom hodnými se
stali pøinésti tobì liturgickou tuto a nekrvavou obì� za høíchy
naše a nevìdomost lidskou. Pøijav tuto obì� na svatý, nadne-
beský a duchovní oltáø svùj jako vùni pøíjemnou, sešli nám
blahoda� Ducha svého Svatého. Shlédni na nás, Bo�e, a popatø
na tuto slu�bu naši a pøijmi ji, jako jsi pøijal dary Ábela, obìti
Noe, zápaly Abrahama, slu�by knì�ské Moj�íše i Árona, pokoj-
né obìti Samuele. Jako jsi pøijal pravou tuto slu�bu od svatých
svých apoštolù, tak pøijmi i z rukou nás høíšných Dary tyto,
Hospodine, v dobrotì své. Abychom hodnými se stali bezchyb-
nì slou�it svatému obìtnímu stolu tvému, a obdr�eli tak odmì-
nu vìrných a moudrých správcù ve strašný den spravedlivé od-
platy tvé.
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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™¸ìú!ïðåñò0ëý.

ÃDè Á9å íaøú, ñîçäaâûé íañú, è3 ââåähé âú æè1çíü ñ³þ2,
ïîêàçaâûé íaìú ïóòè6 âî ñïàñeí³å, äàðîâaâûé íaìú íácíûõú

ò†èíú œêðîâeí³å: òh áî º3ñè2 ïîëîæè1âûé íañú âú ñëyæáó ñ³þ2,
ñè1ëîþ Äõ7à òâîåãw2 Ñ™aãw. Álãîâîëè2 �áw ÃDè, áhòè íaìú
ñëóæè1òåëºìú í0âàãw òâîåãw2 çàâ¸òà, ñëóãaìú ñ™hõú òâîè1õú
òaèíñòâú, ïð³èìè2 íañú ïðèáëèæaþùèõñz ñ™0ìó òâîåìY æeðò-
âåííèêó, ïî ìí0æåñòâó ìè1ëîñòè òâîåS, äà áyäåìú äîñò0éíè
ïðèíîñè1òè òåá¨ ñëîâeñíóþ ñ³þ2 è3 áåçêð0âíóþ æeðòâó œ íaøèõú
ñîãðýøeí³èõú è3 œ ëþäñêè1õú íåâ¸æåñòâ³èõú: þ4æå ïð³eìú âî
ñ™hé è3 ïðåíácíûé, è3 ìhñëåííûé òâ0é æeðòâåííèêú, âú âîíþ2
álãîóõaí³z, âîçíèñïîñëè2 íaìú álãîäaòü Ñ™aãw òâîåãw2 Äõ7à.
Ïðè1çðè íà íû2 Á9å, è3 âè1æäü íà ñëyæáó ñ³þ2 íaøó, è3 ïð³èìè2 þ5,
�êîæå ïð³sëú º3ñè2 �âåëåâû äaðû, ÍHåâû æº1ðòâû, ¥âðàaìîâà
âñåïëHä³z, Ìwmñeîâà è3!!¥àðHíîâà ñù7º1íñòâà, Ñàìóè1ëîâà
ìè6ðíàz. �êîæå ïð³sëú º3ñè2 t ñ™hõú òâîè1õú ´ïcëú è4ñòèííóþ ñ³þ2
ñëyæáó, ñè1öå è3 t ðyêú íañú ãð¸øíûõú ïð³èìè2 äaðû ñ³‰ âú
álãîñòè òâîeé ãDè: �êw äà ñïîä0áëüøåñz ñëóæè1òè áåç8 ïîð0êà
ñ™0ìó òâîåìY æeðòâåííèêó, œáðsùåìú ìçäY â¸ðíûõú è3
ìyäðûõú ñòðîè1òåëåé âú äeíü ñòðaøíûé âîçäàsí³z òâîåãw2 ïða-
âåäíàãw.


