
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 81100 Bo�ská liturgie sv. Basila

È# tñòaâèâú òåïëîòY, ñòîè1òú ìaëw ïîäaëý.

Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú: Ä³aêîíå, ïðèñòóïè2.

È#  ïðèøeäú ä³aêîíú òâîðè1òú ïîêë0íú áëàãîãîâ¸éíw, ïðîñS ïðîùeí³z.
Ñù7eííèêú æå äåðæS ñ™hé õë¸áú, äàeòú ä³aêîíó: è3 öýëîâaâú ä³aêîíú
ïîäàþ1ùóþ º3ìY ðyêó, ïð³eìëåòú ñ™hé õë¸áú, ãëàã0ëz:

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

Ñù7eííèêú æå ãëàã0ëåòú:

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

È# tõ0äèòú ñîçàäè2 ñ™hz òðàïeçû, ïðèêëîíè1âú ãëàâY, è3 ì0ëèòñz �êw è3 ñâz-
ùeííèêú.

Ïîä0áíý âçeìú è3 ñâzùeííèêú º3äè1íó ÷añòèöó
ñ™aãw õë¸áà, ãëàã0ëåòú:

×Còí0å è3 ïðåñ™0å ò¸ëî ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA
ïðåïîäàeòñz ìí¨, è4ì>êú, ñâzùeííèêó, âî œñòàâëeí³å

ãðýõHâú ìîè1õú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.

È# ïðèêëîíè1âú ãëàâY ì0ëèòñz, ãëàã0ëz:

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



Vìøící lid dále zpívá zpìv ke svatému pøijímání, jak se to nále�í dle dne
v týdnu, svátku èi památky slaveného svatého.
Diákon vchází ji�ními dveømi do oltáøe a postaviv se po pravici knìze,
dr�ícího svatý chléb, praví:

Rozdrob, vladyko, svatý chléb!

Knìz rozlamuje svatý chléb opatrnì a zbo�nì na ètyøi èásti a dí:

D
robí a rozdìluje se Beránek Bo�í, jen� se drobí a nedì-
lí, pov�dy se po�ívá a nikdy neubývá, ale pøijímající
posvìcuje.

(O drobení svatého Beránka viz v liturgii sv. Jana Zlatoústého.)

Diákon pak ukazuje orarem na svatý kalich a praví:

Naplò, vladyko, svatý kalich!

Knìz, vzav svrchu le�ící èást »IS«,
èiní s ní køí� nad svatým kalichem, øka:

Plnost Ducha Svatého.

A vkládá ji do svatého kalicha.

Diákon: Amen.

A vzav horkou vodu, praví knìzi:

Po�ehnej, vladyko, vroucnost.
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Èástice pro pøijímání
»CHS« je duchovenstvu

Èástice jsou pro
»NI« a »KA« pøijímání

laikùm

Èástici »IS« vlo� do kalicha
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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



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 8398 Bo�ská liturgie sv. Basila

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

Ñ ™†z ñ™û6ìú .

Ëè1êú: Å#äè1íú Ñ™ú, º3äè1íú ÃäCü, ¯}ñú Õrò0ñú, âî ñëaâó ÁGà Nö7A, ´ìè1íü.

È# ïîþ1òú ëè1öû ê³íwíjêú äíE, è3ëè2 ñ™aãw.
Ä³aêîíú æå âõ0äèòú âî ñ™hé nëòaðü, è3 ñòaâú œäåñíyþ ñâzùeííèêà äåðæa-
ùàãw ñ™hé õë¸áú, ãëàã0ëåòú:

Ðàçäðîáè2, âLêî, ñ™hé õë¸áú.

Ñù7eííèêú æå ðàçäðîáësz è5 íà ÷åòhðå ÷†ñòè ñî âíèìaí³åìú è3 áëàãîãîâ¸í³åìú,
ãëàã0ëåòú:

Ð àçäðîáësåòñz è3 ðàçäýësåòñz ƒãíåöú Á9³é,
ðàçäðîáësåìûé è3 íåðàçäýësåìûé, âñåãäA kä0ìûé è3

íèêîãäaæå è3æäèâaåìûé, íî ïðè÷àùaþùûzñz œñâzùazé.

Ä³aêîíú æå, ïîêàçyz œðàðeìú ñ™hé ïîòè1ðü, ãëàã0ëåòú:
È#ñï0ëíè, âLêî, ñ™hé ïîòè1ðü.

Ñù7eííèêú æå âçeìú ãîð¨ ëåæaùóþ ÷añòèöó, �æå, ¯È&Ñ, òâîðè1òú ñú íeþ êròú âåðõY
ñ™aãw ïîòèðS, ãëàã0ëz:

È#ñïîëíeí³å Äõ7à Ñ™aãw.
È# òaêw âëàãaåòú âî ñ™hé ïîòè1ðü.

Ä³aêîíú: ¥ìè1íü.

È# ïð³eìëz òåïëîòY, ãëàã0ëåòú êú ñù7eííèêó:
Álãîñëîâè2, âLêî, òåïëîòY.

Ñù7eííèêú æå álãîñëîâësåòú, ãëàã0ëz:

Álãîñëîâeííà òåïëîòA ñ™hõú òâîè1õú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè1ñíw,
è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.

È# ä³aêîíú âëèâaåòú, º3ëè1êw äîâ0ëüíî, êròîoáðaçíw âíyòðü ñ™aãw ïîòèðS,
ãëàã0ëz:

ÒåïëîòA â¸ðû è3ñï0ëíü Äõ7à Ñ™aãw, ´ìè1íü.



Knìz se modlí:

V
ládce, Hospodine, Otèe slitování a Bo�e veškeré útì-
chy, po�ehnej, posvì�, zachovej, posilni a upevni ty,
kteøí sklonili hlavy své pøed tebou. Oddìl je od všeliké-

ho skutku zlého, spoj pak s ka�dým dílem dobrým. Dej� jim ne-
odsouzenì pøijmout pøeèisté tyto a o�ivující tvé Tajiny na od-
puštìní høíchù, k úèastenství Ducha Svatého.

Knìz: Blahodatí a slitovností i lidumilností jednoroze-

ného Syna tvého, s ním� blahosloven jsi, spolu s pøesva-

tým, blahým a o�ivujícím Duchem tvým, nyní i v�dycky,

a� na vìky vìkùv.

Vìøící: Amen.

Knìz se modlí:

S
lyš nás, Pane Je�íši Kriste, Bo�e náš, ve svatém sídle
svém a na prestole slávy království svého. Pøijï posvì-
tit nás, jen� nahoøe s Otcem na trùnì sedíš a zde

s námi neviditelnì spolupøebýváš. Raè milostivì vladaøskou
rukou svou podat pøeèisté Tìlo své a drahocennou Krev nám,
a skrze nás lidu všemu.

Zatímco se knìz takto modlí, diákon, stojící pøed svatými dveømi, se
opasuje orarem køí�em pøes prsa. Pak oba øíkají tiše na svém místì:

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

se poka�dé pokøi�ují a ukloní.)

Kdy� knìz vztahuje ruce ke svatému chlebu a dotýká se jej,
aby uèinil svaté pozdvihování, zvolá diákon:

Pozor mìjme!

Knìz pak zbo�nì pozdvihne svatý chléb, volaje:

Svaté svatým.

Vìøící: Jeden Svatý, jeden Pán, Je�íš Kristus, k slávì Boha Otce. Amen.
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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 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 ì0ëèòñz:

ÂLêî ÃDè, �§å ùåäð0òú, è3 Á9å âñsêàãw ¢òýøeí³z,
ïðèêë0íøûz òåá¨ ñâî‰ ãëàâû6 álãîñëîâè2, œñ™è2, ñîáëþäè2,

¢êðýïè2, ¢òâåðäè2, t âñsêàãw ä¸ëà ëóêaâà tñòaâè, âñsêîìó
æå ä¸ëó álã0ìó ñî÷åòaé, è3 ñïîä0áè íåwñóæäeííw
ïðè÷àñòè1òèñz ïðå÷còûõú ñè1õú è3  æèâîòâîðsùèõú òâîè1õú
ò†èíú, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú, âú Äõ7à Ñ™aãw ïðè÷añò³å.

Âîçãëañú

Á lãîäaò³þ, è3 ùåäð0òàìè, è3 ÷åëîâýêîëþ1á³åìú º3äèíî-
ð0äíàãw Ñí7à òâîåãw2, ñú íè1ìæå álãîñëîâeíú º3ñè2, ñî
ïðåñ™hìú è3 álãè1ìú è3 æèâîòâîðsùèìú òâîè1ìú Äõ7îìú,
íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.
Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz:

Âîíìè2, ÃäCè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, t
ñ™aãw æèëè1ùà òâîåãw2, è3 t ïðåñ-

ò0ëà ñëaâû öaðñòâ³z òâîåãw2, è3 ïð³èäè2
âî º4æå œñâzòè1òè íañú, è4æå ãîð¨ ñî
Nö7eìú ñýäsé, è3 çä¨ íaìú íåâè1äèìw
ñïðåáûâazé: è3  ñïîä0áè äåðæaâíîþ
òâîeþ ðóê0þ ïðåïîäaòè íaìú
ïðå÷è1ñòîå ò¸ëî òâîE è3 ÷åñòíyþ êð0âü,
è3 íaìè âñBìú ëþ1äåìú.

Ñeé ìîëè1òâý ãëàã0ëåìýé, ä³aêîíú ñòîsé ïðåä8 ñ™hìè äâeðüìè, œïîzñyåòñz
œðàðeìú êròîâè1äíw. Òaæå ïîêëàísåòñz ñâzùeííèêú, ïîä0áíý è3 ä³aêîíú, íà
íeìæå ñòîè1òú ì¸ñòý, ãlþùà òaéíw, òðè1æäû:

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

Å#ãäa æå âè1äèòú ä³aêîíú ñù7eííèêà ïðîñòèðaþùà ðyöý, è3 ïðèêàñaþùàñz ñ™0ìó
õë¸áó, âî º4æå ñîòâîðè1òè ñâzò0å âîçíîøeí³å, âîçãëàøaåòú:



Ó, Bo�e náš, dej�, aby se nikdo z nás nestal vinným straš-
ných tìchto a nebeských Tajin tvých ani nemocným na duši
i na tìle kvùli nehodnému jejich pøijetí, ale dej nám a� do po-
sledního našeho vydechnutí hodnì pøijímati èást svátostí
tvých na cestu k �ivotu vìènému, k dobrému zodpovídání na
strašném soudu Krista tvého. Abychom i my se všemi svatými,
od vìkù tobì se zalíbivšími, Hospodine, stali se úèastni vìè-
ných tvých blah, je� jsi pøipravil milujícím tebe.

Knìz hlasitì se vzhùru vzta�enýma rukama:

A uèiò nás hodny, Vládce, abychom s dùvìrou neodsou-

zenì 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 lid: Pokoj všem!

Vìøící: I duchu tvému.

Diákon: Skloòte hlavy své pøed Hospodinem!

Vìøící: Pøed tebou, Hospodine.
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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.



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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è4ìàìû ÕròA æèâyùà âú ñ®öaõú íaøèõú, è3 áyäåìú õðaìú Ñ™aãw
òâîåãw2 Äõ7à.

Å$é Á9å íaøú, è3 äà íèåäè1íàãî æå íañú ïîâè1ííà ñîòâîðè1øè,
ñòð†øíûìú òâîè6ìú ñè6ìú è3  íåáº1ñíûìú òaéíàìú, íèæE
íeìîùíà äø7eþ è3  ò¸ëîìú, t º4æå íåäîñò0éíý ñè1õú
ïðè÷àùaòèñz: íî äaæäü íaìú äaæå äî ïîñë¸äízãw íaøåãw
è3çäûõaí³z, äîñò0éíý ïð³èìaòè íàäeæäó ñ™híü òâîè1õú âú
íàïyò³å æè1çíè â¸÷íûz, âî tâ¸òú álãîïð³sòåíú, º4æå íà
ñòðaøíîìú ñóäè1ùè õròA òâîåãw2: �êw äà è3 ìû2 ñî âñ¸ìè
ñ™hìè, t â¸êà òåá¨ álãîóãîäè1âøèìè, áyäåìú ïðè÷†ñòíèöû
â¸÷íûõú òâîè1õú álãú, è5õæå ¢ãîò0âàëú º3ñè2 ëþ1ázùûìú òS
ÃDè.

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.

Ëè1êú: È# äõ7îâè òâîåìY.

Ä³aêîíú: Ãëàâû6 âaøz ÃäCâè ïðèêëîíè1òå.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.



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.)

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 tiše modlí:

B
o�e náš, Bo�e spásy, nauè nás dùstojnì dìkovati tobì
za dobrodiní tvá, je� jsi nám udìlil a je� s námi èiníš.
Ty, Bo�e náš, jen� jsi pøijal Dary tyto, oèis� nás od všeli-

ké poskvrny tìla i ducha. Nauè nás dosahovat posvìcení v báz-
ni tvé, abychom s èistým svìdectvím svìdomí svého pøijímajíce
èást svátostí tvých, sjednotili se se svatým Tìlem a Krví Krista
tvého, a hodnì je pøijmouce, mìli Krista �ivoucího v srdcích
svých a stali se chrámem Ducha Svatého tvého.
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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.



tuto, monastýr tento) a ka�dé mìsto i zemi od hladu, moru, ze-
mìtøesení, potopy, ohnì, meèe, vpádu cizozemcù a obèanské
války.

Knìz ohlas:

Pøedevším pamatuj, Hospodine, na vladyku našeho me-
tropolitu (jméno) [i na vladyku našeho (archi-) episkopa (jméno)]
a zachovej ho [je] svaté církvi své v pokoji, neporušeného [nepo-

rušené], poèestného [poèestné], zdravého [zdravé], dlouho �ijícího
[�ijící] a øádnì hlásajícího [hlásající] slovo pravdy tvé.

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

Knìz se tiše modlí:

R ozpomeò se, Hospodine, na veškerý pravoslavný
episkopát, øádnì hlásající slovo pravdy tvé.

Rozpomeò se, Hospodine, dle mnohé slitovnosti své i na
mne nehodného, odpus� mnì všeliké prohøešení úmyslné i ne-
úmyslné, a neodvracej pro høíchy mé blahoda� Ducha svého
Svatého od pøedlo�ených Darù.

Rozpomeò se, Hospodine, na knì�stvo, diákonstvo v Kristu
i na veškeré duchovenstvo, a nezahanbuj ni jediného z nás, sto-
jících kolem svatého obìtního stolu tvého.

Navštiv nás vlídností svou, Hospodine, zjev se nám hojným
svým slitováním. Mírné a prospìšné poèasí nám dej a tiché
deštì zemi k úrodnosti daruj. Po�ehnej rok korunou dobroti-
vosti své. Za�eò rozkoly církevní, zchlaï zpupnost pohanù, po-
vstávání bludù mocí Ducha svého Svatého záhy zniè. Pøijmi
nás všechny do království svého, uka� nás jako syny svìtla
a syny dne; daruj nám pokoj svùj a lásku svou, Hospodine,
Bo�e náš, nebo� vše, co máme dobrého, obdr�eli jsme od tebe.

Øád liturgie vìrných 8992 Bo�ská liturgie sv. Basila

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¸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.

Ñù7eííèêú ì0ëèòñz âòaé:

Á9å íaøú, Á9å ñïàñaòè, òû2 íañú íàó÷è2 álãîäàðè1òè òS äîñ-
ò0éíw œ álãîäýsí³èõú òâîè1õú, è5õæå ñîòâîðè1ëú º3ñè2, è3

òâîðè1øè ñú íaìè. Òû2 Á9å íaøú, ïð³eìûé äaðû ñ³‰, œ÷è1ñòè
íañú t âñsê³z ñêâeðíû ïë0òè è3 Äyõà, è3 íàó÷è2 ñîâåðøaòè
ñ™híþ âú ñòðañý òâîeìú: �êw äà ÷è1ñòûìú ñâèä¸òåëüñòâîìú
ñ0âýñòè íaøåz, ïð³eìëþùå ÷añòü ñ™híü òâîè1õú, ñîåäèíè1ìñz
ñ™0ìó ò¸ëó è3 êð0âè ÕròA òâîåãw2: è3 ïð³eìøå è5õú äîñò0éíý,



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 �ehnaje lidu, dí hlasitì: A milost velikého Boha a Spasi-

tele 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 Hospodinu
modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Za pøinesené a posvìcené drahocenné Dary k Hospodinu modleme
se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Aby lidumilný Bùh náš, pøijav je na svatý nadnebeský a duchovní 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.

Øád liturgie vìrných 9190 Bo�ská liturgie sv. Basila

Âîçãëàøaåòú ñù7eííèêú:

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.

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.


