
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 89132

Bo�ská liturgie sv. Basila Velikého
Starší èeské pøeklady — dle „Sborníku modliteb a zpìvù...“ (sv. biskupa muèední-
ka Gorazda) a „Slu�ebníku...“ (Èestmíra Kráèmara) — revidovány, upraveny a roz-
šíøeny dle církevnì-slovanského (s pøihlédnutím k øeckému) znìní.
Pøipravil prot. Jan Baudiš s kolektivem duchovních a teologù.
Jazyková spolupráce a závìreèná korektura: Darja Mu�íková

Bilingue. Liturgická edice s církevnì-slovanským textem a paralelním èeským
pøekladem

V Jihlavì 2011—19. Verze z 5/2019 — v. 0.522

Literatura pou�itá pøi pøekladu:

Lidový sborník modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslavné církve (tzv. „Goraz-
dùv sborník“) (pøipravil svatý vladyka muèedník Gorazd Pra�ský a Moravsko-slez-
ský; 1. vydání – Praha, 1933; 2. upravené vydání – Praha, 1951)
Bo�ská liturgie sv. Jana Zlatoústého (vydal presbyter Èestmír Kráèmar – Praha,
1927)
Slu�ebnik, tisnenie seïmoje (upravený reprint – Praha, V jámì 6, 1950; další re-
print – Církevní nakladatelství, Bratislava, 1980)
Slu�ébnik (upravený reprint synodálního vydání – Moskva, 1997 a opr. vyd. 2003)
Ieratikon (vydání Ieras Monis Simonos Petras, Agion Oros, 2004)
Pøeklad „Nového zákona Pána našeho Je�íše Krista“ (bilingue, církevnì-slovanský
a èeský text; vydáno ve dvou dílech – Petrohrad, 1892—97)
Dále bylo pøihlí�eno k liturgickým pøekladùm do ruštiny a angliètiny, které jsou do-
stupné na internetu (pøeklady z církevnì-slovanské i øecké pøedlohy), zvláštì:
Anglický pøeklad publikovaný na oficiálním webu Greek Orthodox archidiocese of
America: www.goarch.org
Pravoslavné bohoslu�by v pøekladu z øeckého a církevnì-slovanského jazyka, kniha
3., vydání 2., Moskva 2010, v PDF: www.ogkochetkov.ru
Pøeklad na website – Azbuka víry: www.azbyka.ru
Bo�ská liturgie našeho svatého otce Basila Velikého (Pracovní pøeklad, Litomìøice;
2018)
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V ostatním viz poznámky k pøekladu liturgie sv. Jana Zlatoústého.

Historická poznámka k termínùm slu�by liturgie sv. Basila

Døíve se slou�ila liturgie sv. Basila na ka�dý svátek, kde�to liturgie sv.
Jana Zlatoústého byla vnímána jako liturgie všednodenní. Pak se zaèalo
prosazovat slou�ení liturgie sv. Jana i ve svátky (proto�e je kratší). Ustano-
vení, �e liturgie sv. Basila se slou�í jen 10 × v roce, nebylo pøijato pro omeze-
ní této liturgie, ale naopak, aby bylo zachránìno její konání. (Prof. N. D. Us-
penskij: O slu�bì dvou liturgií)

V liturgii sv. Jana Zlatoústého se pøi zvolání knìze pøed svatým pøijímáním
vìøících mù�e vkládat vsuvka ct. Nikodima Svatohorce: „S bázní Bo�í
(s láskou) a u víøe pøistupte!“ V liturgii sv. Basila, která by se mìla udr�ovat
bez rùzných pozdìjších pøídavkù, by však vsuvka „s láskou“ nejspíš být ne-
mìla.

Na závìr podtrhnìme, co bylo výše uvedeno o starobylosti této liturgie.
V souèasném liturgickém �ivotì pravoslavné církve reprezentuje liturgie
sv. Basila nejstarobylejší liturgické formy (v jistém smyslu to platí pak ještì
i o liturgii pøedem posvìcených Darù a samozøejmì i o liturgii sv. Jakuba,
která se však slou�í jen zcela výjimeènì a rozhodnì nikoliv na bì�ných far-
nostech). Zastupuje dnes ve všech našich chrámech všechny dávné prvo-
køes�anské bohoslu�ebné øády. Proto je vhodné udr�ovat pøi slu�bì této li-
turgie rannì køes�anskou duchovní atmosféru, preferovat prostotu ve výra-
zu i formì, zdr�ovat se novìjších liturgických prvkù; sna�it se, aby vìøící,
pøítomní v chrámu pøi slu�bì, pocítili více ne� jindy vanutí ducha prvních
køes�anských staletí. Tomu je vhodné pøizpùsobit i bohoslu�ebný zpìv,
resp. nápìvy urèené pro slu�bu liturgie sv. Basila.

Zde je nìkolik skromných návrhù, jak odlišit tuto slu�bu od obvykle kona-
ných bohoslu�eb. Tam, kde se pou�ívá elektrické svìtlo pøi liturgii, dle
mo�ností upøednostnit alespoò pøi liturgiích sv. Basila osvìtlení svícemi.
Mo�no jistì pou�ít co nejprostší bohoslu�ebné odìní. Vzdát se nìkterých
slavnostnì komplikovaných souèástí pozdnì byzantského èi carského typi-
ku a okázalosti v obøadu. Mitroforní knì�í by napø. mohli zvá�it zda slou�it
tuto liturgii s mitrou. Není u� dnes jistì zakazováno èíst tiché dlouhé litur-
gické modlitby beze spìchu nahlas, aby se všichni pøítomní mohli pouèit je-
jich hlubokým obsahem a úèastí na tìchto modlitbách povznést svou duši
intenzivnìji ne� obvykle. Zvláštì to vše platí pro slu�bu liturgie sv. Basila
spojené s veèerní (v takovém pøípadì je �ádoucí konat ji odpoledne èi v pod-
veèer, co� pomù�e vìøícím se jí úèastnit).

90 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.



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 91130

Ct. Nikodim Svatohorec v Pidalionu pøi komentování 19. pravidla Laodicej-
ského snìmu �ádá, aby knì�í pøi promìòování neøíkali tento dodatek, kte-
rý uèinil nìkdo nevzdìlaný (viz u� citace výše). Tato vsuvka není ani v be-
nátských vydáních liturgie. Nenacházela se v pramenech, které pou�íval
Bessarion, ani v pramenech sv. Marka Efezského.

Tøetí po�ehnání svatých Darù se tedy v liturgii sv. Basila má konat pøi slo-
vech: „Prolitou za �ivot (Øekové správnì dodávají ještì: a za spásu) svìta.“

V zde pøedkládaném liturgickém textu jsme v epiklesi – u modlitby pøed sa-
motným �ehnáním pøedlo�ených darù – pou�ili jako poslední slovo „uèinil“
místo pùvodního „ukázal“ (jak je to v øeètinì i církevní slovanštinì). Teolo-
gický význam je tu v obou pøípadech stejný, ale ukázal patøí do kontextu
klasické øeètiny, jeho� výklad není u nás bì�nì známý. Jedná se o promìnu
darù a tu v èeštinì lépe vystihuje námi zvolené slovo uèinil.

Poznámka k pou�ité terminologii

Co se pou�ívaného pojmosloví týèe, èerpá toto znìní liturgie ze dvou tradiè-
ních èeských pravoslavných zdrojù: „Lidového sborníku modliteb a boho-
slu�ebných zpìvù pravoslavné církve“ (odtud napø. ji� za�ité termíny: Taji-
na, Bohorodice atd.) a pøekladu „Nového zákona Pána našeho Je�íše Kris-
ta“ (Petrohrad, 1892–97), co� je jediný èeský kanonický pravoslavný
novozákonní pøeklad (odtud byl pøejat poèeštìný pojem „blahoda�“).

V liturgii sv. Basila se pro øeè o svatých Darech (Tìlu a Krvi Kristových)
èasto vyskytuje termín svjatynja (agiasma), který v tomto kontextu pøeklá-
dáme jako svátost. Tam, kde se hovoøí o tainstvach samozøejmì pøekládáme
jako tajiny, jak je to u nás od dob sv. Gorazda II. obvyklé.

Z církevnì slovanského jazyka jsme si vypùjèili pojem „blahoda�“, abychom
vymezili slovo „milost“ pro pøeklad mílos� (znamená: smilování nebo práv-
nì: zrušení soudu). Blahoda� je vyhrazena pro øeè o nestvoøené energii Bo�í
– v pravoslavné spiritualitì i vìrouce má zásadní význam mít takový vy-
hrazený pojem. Lze se oprávnìnì domnívat, �e kdyby na našem území ne-
bylo pøetr�eno pìstování pravoslavné víry, pak bychom mìli slovo blahoda�
i v souèasné bì�né èeštinì. Jedná se tu samozøejmì jazykovou výpùjèku,
leè z jazyka blízkého, který je nejen naším národním i církevním dìdictvím,
ale i pramenem èeštiny. Pøebírání cizích slov do naší mluvy je bì�nou
zále�itostí, a neobsahuje-li dosavadní lexikum èeštiny termín, který by vý-
znamovì odpovídal a všestrannì vyhovoval, nebývá zvykem se pøejímkám
bránit (èeština pøejímá vcelku ochotnì – mnoho slov máme dávno z ruštiny,
z nìmèiny, nyní z angliètiny a z dalších jazykù). Lingvisticky vzato nemá
blahoda� pochopitelnì nic spoleèného s blahem – jádrem pojmu je: dar.
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správnì, muselo by slovo „promìnit“ znít v infinitivu /metavalein/, co� tak
není, tak�e celá tato druhá vsuvka byla zjevnì slepì pøevzata z liturgie sv.
Jana a neorganicky vlo�ena do liturgie sv. Basila.

2.) Dále si všimnìme, �e tato druhá vsuvka v epiklesi liturgie sv. Basila je
zbyteèná, proto�e v anafoøe liturgie sv. Basila se u� døíve hovoøilo a pùsobe-
ní Ducha Svatého (vzývání Svatého Ducha v první èásti epiklese, aby na
Dary sestoupil a „po�ehnal je a posvìtil“), kde�to v liturgii sv. Jana byla za-
tím jen prosba o sestoupení Svatého Ducha, a proto se na závìr ještì dodá-
vá: „Promìniv (je Duchem Svatým)“.

3.) Tato druhá vsuvka vytváøí liturgickou „zrùdnost“ ètverého po�ehnání
svatých Darù, èemu� se lze vyhnout jedinì tím, �e se – v rozporu s celou tra-
dicí – vynechá tøetí po�ehnání svatých Darù (pøi slovech: „Prolitou za �ivot
svìta“) a toto tøetí po�ehnání se pøesune na øeèenou vsuvku (pøi slovech:
„Promìniv je...“)

4.) I ct. Nikodim Svatohorec zdùrazòuje ve svém Pidalion (Kormidlo):
„V�dy, kdy� duchovní slou�í liturgii sv. Basila Velikého, nech� neøíkají v èa-
se promìnìní a posvìcení Tajin výraz »Promìniv je Duchem svým Svatým«,
proto�e je to dodatek kohosi nevzdìlaného a opová�livého, který aby se
ukázal jako protivník latiníkù, pøevzal tato slova z liturgie svatého Jana
Zlatoústého a vsunul je do Basilovy liturgie...“

Tyto chyby spravedlivì vyvolaly kritiku ruských theologù. Oèekává se, �e
jedním z dùle�itých úkolù budoucího ruského snìmu bude, vynìtí tìchto
vsuvek z liturgie sv. Basila a návrat epiklese této liturgie do pùvodního sta-
vu. Doposavad to nebylo uèinìno zøejmì kvùli obavám z obvinìní z „moder-
nismu“ ze strany staroobøadcù. A potom – jakékoliv opravy liturgie byly
v Rusku na mnohá desetiletí takøka znemo�nìny porevoluèními reformami
tzv. „obnovlencù“; pøedrevoluèní bohoslu�by se tím staly nedotknutelným
ideálem. Od tìch dob se prosadily jen dvì „novoty“: nesrovnatelnì èastìjší
svaté pøijímání laikù (pøed revolucí bylo obvyklé, �e vìøící pøijímali jednou
do roka) a všelidový zpìv pøi bohoslu�bách (a nikoliv pouze zpìv sboru, jak
to bylo døíve, s výjimkou Symbolu víry a Otèenáše; pøi øeckých boho-
slu�bách se však tyto dva texty v�dy zásadnì ètou, tj. nezpívají; podle staré
tradice je u Øekù ète nejdùstojnìjší neslou�ící osoba èi nejstarší èlen boho-
slu�ebného shromá�dìní nebo host). (Ep. Vasil Krivošein – výpisky z díla)

Jiní uvádìjí: K liturgii sv. Basila Velikého je nutno øíci, �e slova: „Promìniv
je Duchem svým Svatým,“ nebyla v pùvodním vydání této liturgie. Jsou
pøevzata z liturgie sv. Jana Zlatoústého. Pøi pozorném ètení textu epiklese
vidíme, �e tam nepatøí. Proto jsou v mnohých vydáních liturgie vynechána.

92 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,



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:

Bo�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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Jestli�e v liturgii sv. Jana Zlatoústého tato vsuvka nikterak nenarušuje
slovní postup epiklese (proto�e je vlo�ena mezi dvì vìty a nikoliv do-
prostøed jedné vìty) a konec koncù má zde u� také svou tradici (od 11. stole-
tí), tak v liturgii sv. Basila Velikého nemá – dle názoru mnohých – �ádné
místo. Jednak proto, �e z hlediska gramatického opravdu nepøípustnì na-
rušuje postup epiklese. Je toti� vlo�ena doprostøed jedné vìty a úplnì tím
rozbíjí slovosled epiklese – vìta promìòování chleba v Tìlo Kristovo gra-
maticky pak vùbec nedává smysl, proto�e vìta je pøerušena po slovì „uka�“
(vyjev; u nás uèiò) (v ø. i csl. v infinitivu), ani� by bylo dopovìzeno, co má
býti ukázáno, resp. vyjeveno. A potom také kvùli tomu, �e liturgie sv. Basi-
la Velikého (spolu s liturgií sv. Jakuba, která se však u� témìø nekoná) za-
stupuje v souèasném pravoslavném liturgikonu starší liturgické formy
(myslí se zde eucharistická èást liturgie), a tak v ní tato relativnì novodobá
úprava nemá místo.

Do liturgie sv. Basila byla tato vsuvka pøevzata z liturgie sv. Jana Zlatoús-
tého, co� je zjevné i z toho, �e se tato vsuvka v �ádném øeckém rukopisu li-
turgie sv. Basila nenalézá.

Znìní epiklese liturgie sv. Basila v Gorazdovì sborníku bylo na místì této
vsuvky pozmìnìno, proto�e nebylo lingvisticky únosné uveøejnit v obecnì
srozumitelné èeštinì text, který by (kvùli oné vsuvce) nedával smysl.

Ponechme tedy vsuvku obsahující tropar tøetí hodinky s úryvkem z 50.
�almu pro pou�ití výhradnì pøi liturgii sv. Jana Zlatoústého, kde má svùj
smysl (mj. i v tom, �e pøi epiklesi – tìsnì pøed promìnìním svatých Darù –
slou�í jako upomínka skuteènosti, �e na díle spásy èlovìka a na daru
eucharistie má úèast celá svatá Trojice: eucharistický kánon vèetnì epikle-
se se modlitebnì obrací k Bohu Otci, tropar tøetí hodinky se pak obrací
k Synu a oba verše z 50. �almu jsou podle tradièního výkladu o Svatém Du-
chu). V liturgii sv. Basila je tato vsuvka nadbyteèná, proto�e v modlitbì
epiklese jsou tìsnì pøed promìòováním svatých Darù všechny Osoby
Bo�ské Trojice u� vzpomenuty.

Záva�ná je i druhá vsuvka vnesená do epiklese liturgie sv. Basila Velikého:
„Promìniv je Duchem svým Svatým.“

1.) Tato vsuvka byla uèinìna ve slovanském textu liturgie sv. Basila pod
zøejmým vlivem textu liturgie sv. Jana Zlatoústého. V øeckém znìní litur-
gie se tato vsuvka jeví jako nepøípustná gramatická chyba (slovo „promì-
niv“ /metavalon/ nemù�e v tomto tvaru následovat po infinitivu „ukázat“
/anadeixai/; v liturgii sv. Jana následuje slovo „promìniv“ po slovì „uèiò“
/poimson/ v rozkazovacím zpùsobu. Aby byla vsuvka v liturgii sv. Basila
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také pravoslaví má právo na své specifické pojmosloví, s ním� se musí
ka�dý zájemce o naši víru postupnì seznámit (napø.: svaté Tajiny, eucha-
ristie, jednobytný, Bohorodice, blahoda�, bo�ská liturgie; názvy bohoslu-
�ebných knih a hymnù – napø. tropar, kondak, stichira, prokimen, èi chrá-
mového vybavení a bohoslu�ebných pøedmìtù, tituly svìtcù; dále tøeba mo-
nastýr, igumen, archimandrita, jeromonach apod.) Vìøíme, �e pou�ívání
pravoslavné terminologie v liturgickém pøekladu nebude nikomu na obtí�.

Pøi práci na úpravì èeského pøekladu liturgie sv. Basila Velikého bylo pøi
hledání co nejvýsti�nìjšího znìní èasto pøihlí�eno k øeckému znìní dle sou-
èasného vydání na Svaté Hoøe Athos – jak v drobnostech (napø. rozdìlení
dlouhých modliteb na nìkolik odstavcù), èi pøi úpravì vyznìní nìkterých
vìt modliteb, tak i v zásadních vìcech, pod nimi� máme na mysli pøedevším
znìní epiklese.

Dle stejného øeckého vydání bylo výraznì zkráceno vzpomínání øádù sva-
tých pøi proskomidii (jednak to odpovídá starobylosti liturgie – jsou pøipo-
mínáni hlavnì svatí z nejstarších dob církve a jen nìkolik osob, a dále to vy-
hovuje skuteènosti, �e pøi liturgii sv. Basila spojené s veèerní koná prosko-
midie a� v prùbìhu bohoslu�by, pøi stichirách a paremijích, tak�e na ni
nemusí poka�dé být tolik èasu jako pøi liturgii sv. Jana Zlatoústého).

Znìní epiklese je pøesnì dle pùvodního øeckého textu, jak je dnes vydán
napø. v Ieratikon (2. díl: Bo�ská liturgie sv. Basila Velikého), Ieras Monis Si-
monos Petras, Agion Oros 2004. (Dále bylo v jednotlivostech pøihlí�eno
k anglickému pøekladu Basilovy liturgie; napø. na goarch.org.) Jen prosba
diákona: „Pamatuj na mne, høíšného, vladyko svatý,“ (v èeském znìní), je
pøevzata z církevnì-slovanského slu�ebníku (v øeckém znìní není). I pro
vzpomínání øádù svatých pøi proskomidii bylo vzato za vzor zmínìné øecké
vydání (s tím, �e nad první èásteèkou je vzpomínán sv. Jan Køtitel, jak je to
u nás obvyklé, a doplnìna jsou jména èeských svìtcù).

Liturgie sv. Basila Velikého – o dvou vsuvkách do znìní epiklese

Za posledních nìkolik staletí se v pou�ívaných vydáních Basilovy liturgie
objevily dvì vsuvky – nepùvodní texty zaøazené do znìní epiklese. Moderní
øecká vydání se u� vrací k pùvodnímu znìní epiklese – bez jakýchkoliv vsu-
vek.

První vsuvka do epiklese: trojí opakování troparu tøetí hodinky („Pane,
jen� jsi v tøetí hodinu...“) spolu s dvìma verši z 50. �almu („Srdce èisté stvoø
ve mnì...“ a „Nezamítej mne od tváøe své...“)

94 Bo�ská liturgie sv. Basila

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.



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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Redakèní poznámka

Základem pro vytváøení tohoto èeského pøekladu liturgie bylo znìní
pou�ité v „Lidovém sborníku modliteb a bohoslu�ebných zpìvù pravoslav-
né církve“ sestaveném a vydaném sv. biskupem muèedníkem Gorazdem,
a dále starší pøeklad ve „Slu�ebníku“ od presbytera Èestmíra Kráèmara.

Navazovat na text uvedený v tzv. „Gorazdovì sborníku“ je pøi práci na no-
vých pøekladech v èeském pravoslaví samozøejmost. Vyrùstáme pøece z ko-
øenù modlitebního dìdictví našich místních pøedchùdcù ve víøe a chápeme,
�e pravoslaví je neoddìlitelnì spojeno s úctou k posvátným tradicím – vše-
obecným i místním. Zmínìná úcta znamená v našem pojetí následování, ni-
koliv muzeum. Kdybychom zavrhli, zneva�ovali èi se dokonce posmívali
tomu, jak se modlili naši pravoslavní pøedchùdci, kteøí zde šíøili pravo-
slaví a budovali naše chrámy, pak bychom byli pravoslavnými jen formál-
nì, ale nikoliv duchem. To však neznamená, �e bychom nemìli staré pøe-
klady prùbì�nì zpøesòovat a doplòovat.

Nejedná se tu jen o do sebe uzavøenou jazykovou problematiku. Jde o její
pøesah do oblasti ducha. Pronikání – dnes všude se šíøící – protestantské èi
svìtsky mudrující „duchovnosti“ se lze vyvarovat citlivostí vùèi pùsobení
Ducha Svatého, kterým bylo v posloupnosti minulých generací toto dávné
dìdictví pøineseno do naší zemì k pøedcházejícímu i souèasnému pokolení.

Obèas se setkáváme s tvrzením, �e jazyk èeských modliteb vydaných v dobì
sv. Gorazda († 1942) je dnes „naprosto nesrozumitelný“. Asi nemá význam
s takovým podivným názorem obšírnì polemizovat. Mo�ná má takový pocit
konvertita, který pøišel do pravoslaví z modernistického èi protestantského
prostøedí, nebo je to èlovìk zvyklý modlit se vlastními tezemi nejmodernìj-
ší variantou jazyka (jako je èeština „novináøská“), èi není pøíliš seètìlý,
a proto nerozumí klasické kni�ní èeštinì. Jistì chápeme, �e pou�itý jazyko-
vý styl pøi modlitbì ovlivòuje naše duchovní naladìní. Modlitební a litur-
gický jazyk by si mìl proto zachovat odstup od jazyka ulice èi novin a jiných
masmédií. Toho lze dosáhnout mj. posunem jazykového stylu ke kni�ní po-
loze èi mírnými archaismy (napø. pou�itím pøechodníkù èi v terminologii
a ve slovosledu). Bì�né jsou takové výrazové prostøedky i v souèasné poezii.

Ka�dý obor lidského myšlení a èinnosti má svou terminologii, kterou si
musí osvojit ten, kdo se hodlá v tomto oboru orientovat. To platí i v oblasti
vìdy, nábo�enství èi filosofie. Vztahuje se to i na køes�anskou víru obecnì
(adept køes�anství si musí postupnì vyjasnit obsah pojmù jako napø.: Bùh,
Spasitel, Bible, evangelium, apoštol, køest, alleluja atd.). Pochopitelnì
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Spojení liturgie sv. Basila Velikého s veèerní bohoslu�bou

Zaèíná se ohlasem liturgie: „Blahosloveno budi� království...“ (Knìz pøi tom
koná s evangeliem køí� nad antiminsem.) A hned zaèíná obvyklá veèerní
bohoslu�ba („Pojïte, pokloòme se…“ �alm 103./104., pak velká ektenie, po
ní „Hospodine, k tobì volám…“ a stichiry atd.).

Veèerní má následující zvláštnosti. Ètení svìtelných modliteb a velkou ek-
tenii koná knìz pøed svatým prestolem (tj. v oltáøi). Nebere se „Bla�ený
mu�“. Stichir na „Hospodine k tobì volám“ bývá ve svátek osm. Malý vchod
(na konci tìchto stichir) se koná s evangeliem (tj. nikoliv s kadidlem).

Pøi vchodu: „Velemoudrost, povznesme se!“ a poté „Svìtlo tiché“ jako obvyk-
le. Po veèerním prokimenu se ètou paremije s tropary a dalšími hymny
k svátku (viz sváteèní slu�ba v mineji). V prùbìhu stichir a paremijí knìz
vìtšinou koná proskomidii. Vìøící pøi ètení starozákonních paremijí sedí
(královská brána se na tyto paremije uzavírá).

Pokud je to uvedeno v mineji, bývají mezi paremijemi tropary na závìr ète-
ní mù�e být sváteèní slu�bou nebo triodem pøedepsán zvláštní hymnus.

Po pøeètení všech paremijí se otevírá královská brána a následuje malá ek-
tenie, která konèí ohlasem z liturgie: „Nebo� svatý jsi, Bo�e náš...“ A tím se
opouští postup veèerní a pøechází se do postupu liturgie. Hned nato se zpívá
Trojsvatá píseò, pak prokimen liturgie, ètení apoštola, evangelia a dále, jak
je psáno výše v øádu liturgie sv. Basila.

r
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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:



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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È#çâ¸ñò³å ¡÷è1òåëüíîå.

Â¸æäü, �êw ñ³S áæcòâåííàz ë³òóðãjà âåëè1êàãw âàñjë³à íå âñåãäA
ïîeòñz, íî âî âðeìz ¢÷èíeííîå, ñè1ðý÷ü, âú íåä¸ëzõú âåëè1ê³z
÷åòûðåäåñsòíèöû, (êðîì¨ íåä¸ëè âa³é:) è3  âî ñ™hé âåëè1ê³é
÷åòâåðò0êú, âú âåëè1êóþ ñóááHòó, è3 âú íaâå÷åð³è ðæcòâA õrò0âà, è3
áGîzâëeí³é, è3 âú äeíü ïðaçäíèêà ñ™aãw Âàñjë³à. Ñêàçaí³å æå è3 ¢ñòa-
âú ñåãw2 ñù7åííîä¸éñòâ³z ò0æäå º4ñòü, º4æå è3 ñ™aãw ¯waííà çëàòîyñ-
òàãw.

Liturgie sv. Basila se koná desetkrát do roka:

1.) Na svátek Narození Pánì (25. prosince). Pøipadne-li pøedveèer Narození
Pánì (tj. 24. prosinec) na všední den (od pondìlí do pátku), pak se Basilova
liturgie slou�í spojená s veèerní bohoslu�bou v tento den pøedveèeru (na sa-
motný den svátku, 25. prosince, se ráno slou�í liturgie sv. Jana Zlatoústé-
ho). Pøipadne-li však pøedveèer svátku na sobotu nebo na nedìli, pak se
24. prosince dopoledne slou�í liturgie sv. Jana Zlatoústého, veèer se koná
velká veèerní; v samotný den svátku se koná dopoledne liturgie sv. Basila
(bez spojení s veèerní).

2.) V den svátku sv. Basila. Obøezání Pánì (1. ledna). (Dopolední slu�ba
liturgie)

3.) Na svátek Zjevení Pánì (6. ledna). Buï se Basilova liturgie koná v pøed-
veèer svátku ve spojení s veèerní (padne-li 5. leden na všední den), nebo do-
poledne v samotný den svátku (padne-li 5. leden na sobotu èi nedìli). Viz
obdobný princip na svátek Narození Pánì.

4.—8.) První, druhá, tøetí, ètvrtá a pátá nedìle velkopostní. (Slou�í se
dopolední podoba liturgie. O velkopostních sobotách i na Lazarovu sobotu
a pak na Kvìtnou nedìli se koná liturgie sv. Jana Zlatoústého.)

9.) Na velký ètvrtek. (Slou�í se Basilova liturgie ve spojení s veèerní boho-
slu�bou.)

10.) Na velkou sobotu. (Slou�í se Basilova liturgie ve spojení s veèerní boho-
slu�bou.)

df



Zakonèení dìkovných modliteb po úèasti na svaté eucharistii

Nyní propouštíš, Pane, slu�ebníka svého, podle slova svého v pokoji.
Nebo� vidìly oèi mé spasení tvé, které jsi pøipravil pøed oblièejem
všech lidí: svìtlo ke zjevení pohanùm, a slávu lidu tvého israelského.

Následuje: »Trojsvatá píseò« a� po »Otèe náš«

Závìreèný tropar a kondak sv. Basilu Velikému:

Po celé zemi rozlehl se hlas tvùj a všude pøijato je slovo tvé, jím� jsi
pravé víøe nauèil, pøirozenost všeho jsoucího zjasnil a mravy lidské
zušlechtil; královská svatosti, otèe ctihodný sv. Basile, pros Krista
Boha, aby spasil duše naše.

»Sláva …«

Podávaje všem smrtelníkùm bohatství neuloupitelné a zpeèe�uje je
svými nauèeními, ukázal ses jako základ církve nepohnutelný, zjeve
nebeský, Basile ctihodný.

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

Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù, jistá prostøednice u Stvoøite-
le, nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku
pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás
horlivì, nebo� ty, Bohorodice, v�dy ochraòuješ ty, kteøí uctívají tebe.

Chceš-li, zapìj i tropar toho dne. Následuje ukonèení:

»Hospodi, pomiluj.« (Dvanáctkrát)

Knìz: Pøesvatá Bohorodice, spasi� nás!

»Tebe nad cherubíny ctìnìjší…« (2. hlas)

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

»Sláva…  I nyní…« »Hospodi, pomiluj« (tøikrát). Po�ehnej!

Knìz pronáší malé propuštìní.
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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.



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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ãw ÁGà ëþáîáëàãîóòð0áíàz ì™è, ïîìè1ëóé ìS, è3 äaæäü ìè2
¢ìèëeí³å, è3 ñîêðóøeí³å âú ñeðäöý ìîeìú, è3 ñìèðeí³å âú ìhñëåõú
ìîè1õú, è3 âîççâaí³å âú ïëýíeí³èõú ïîìûøëeí³é ìîè1õú, è3 ñïîä0áè
ìS äî ïîñë¸äízãw è3çäûõaí³z íåwñóæäeííw ïð³èìaòè ïðå÷còûõú
ò†èíú œñâzùeí³å âî è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà: è3 ïîäaæäü ìè2
ñëeçû ïîêàsí³z è3 è3ñïîâ¸äàí³z, âî º4æå ï¸òè è3 ñëaâèòè òS âî âñ‰
äíè6 æèâîòA ìîåãw2, �êw álãîñëîâeííà è3 ïðåïðîñëaâëåííà º3ñè2 âî
â¸êè. ¥ìè1íü.

Êîíeöú ìîëè1òâ ïî ñ™¸ìú ïðè÷àùeí³è.

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

Âî âñþ2 çeìëþ è3çhäå âýùaí³å òâîE, �êw ïð³eìøóþ ñë0âî òâîE,
è4ìæå áGîë¸ïíw íàó÷è1ëú º3ñè2: º3ñòåñòâî2 ñyùèõú ¢zñíè1ëú º3ñè2.
÷lâ¸÷ºñê³z náh÷àè ¢êðàñè1ëú º3ñè2. Öaðñêîå ñù7eí³å Ÿ§å ïðïdáíå, ìîëè2
ÕròA ÁGà ñïàñòè1ñz äø7aìú íaøûìú.

Ñëaâà: Êîíäaêú, ãëañú ¾7.

Kâè1ëñz º3ñè2  œñíîâaí³å íåïîêîëåáè1ìîå öRêâå, ïîäàS âñ¸ìú
íåêðàä0ìîå ãDñòâî ÷åëîâ¸êwìú, çàïå÷àòë¸z òâîè1ìè âåë¸íüìè,
íåáîzâëeííå Âàñjë³å ïðåïîä0áíå.

È# íhíý, áGîð0äè÷åíú:

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

È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

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

è3 òâîðè1òú tïyñòú.



Stvoøiteli mùj, jen� jsi dobrovolnì dal mnì za pokrm Tìlo své, ty jsi
oheò pálící nehodné; nese�ehni mne, pronikni spíše v údy mé, vstup
do všech èástí mé bytosti, do útrob i v srdce mé. Spal trní všech pro-
høešení mých; oèis� duši, posvì� myšlení; upevni vnitøní síly mé spo-
lu s kostmi; osvì� patero smyslù; pøipevni mne celého k bázni pøed
tebou. Stále chraò, støez a zachovej mne od veškerého díla a slova
dušehubného. Oèis�, omyj a ozdob mne; polepši mne, daruj mi po-
znání a osvì� mne. Uèiò mne sídlem jediného Ducha svého, a nikoliv
ji� sídlem høíchu. Jeliko� stal jsem se domem tvým, kdy� vstoupilo
do mne svaté Pøijímání, nech� prchá ode mne jako pøed ohnìm ka�dé
øádìní zla, ka�dá vášeò. Za pøímluvce své si pøed tebou, Milosrd-
ným, volám všechny svaté, náèelníky øádù beztìlesných, Pøedchùd-
ce tvého, moudré apoštoly a s nimi i neposkvrnìnou, èistou Matku
tvou, jich� prosby pøijmi, Kriste mùj, a synem svìtla uèiò slu�ebníka
tvého. Nebo� tys jediný dobrý, posvìcení a svìtlo duší našich, a tobì
jako Bohu a Vládci, jak se nále�í, slávu ka�dodennì všichni
vzdáváme. Amen. (Od sv. Metafrasta)

Tìlo tvé svaté, Pane Je�íši Kriste, Bo�e náš, budi� mnì k �ivotu vìè-
nému a drahocenná Krev tvá na odpuštìní høíchù; budi� mnì tedy
svatá veèeøe tato k radosti, zdraví a veselí. Ve strašný pak a druhý
pøíchod svùj, Pane, dej� mnì høíšnému státi po pravici slávy tvé, na
pøímluvy pøeèisté Matky tvé i všech svatých. Amen

Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice, svìtlo zatemnìlé duše mé, nadìje,
záštito, útoèištì, útìcho, radosti moje – dìkuji ti, �e jsi mne nehodné-
ho uznala hodným státi se úèastným pøeèistého Tìla a drahocenné
Krve Syna tvého. A tak ty, porodivší Svìtlo pravé, osvì� duchovní oèi
srdce mého; porodivší pramen nesmrtelnosti, o�ivi� mne, umrtvené-
ho høíchem; a jsouc milostivého Boha láskyplná milosrdná Matka,
smiluj se nade mnou a vlo� dojetí a zkroušenost do srdce mého, daruj
pokoru uva�ování mému a osvobození zajatým myšlenkám mým;
i uèiò mne hodným do posledního vzdechu mého neodsouzenì pøijí-
mat posvìcení pøeèistých Tajin k uzdravení duše i tìla. A dej� mi
slzy pokání a vyznání, abych opìvoval a chválil tebe po všechny dny
�ivota svého, nebo� blahoslovená a velebená jsi na vìky. Amen.
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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.



Knìz, �ehnaje vøelou vodu, dí:

Po�ehnána budi� vroucnost svatých tvých, v�dycky, nyní
i pøíštì, a� na vìky vìkùv. Amen.

Diákon pak vlévá, kolik je potøeba, na zpùsob køí�e do svatého kalicha,
øka:

Vroucnost víry plna Ducha Svatého. Amen.
Odlo�iv zbylou horkou vodu, stojí poblí�.

Knìz pak øíká: Diákone, pøistup!

Diákon pøistoupiv, pokloní se zbo�nì, prosí za odpuštìní a pokládá pravou
ruku dlaní vzhùru na levou dlaò se slovy:

(Hle, pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu.) Podej mi, vla-
dyko, drahocenné a svaté Tìlo Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše
Krista.

Knìz pak (rozpùliv opatrnì èástici »CHS«) vezme svatý chléb, dává jej
diákonovi na dlaò a praví:

Diákonu (jméno) podává se drahocenné a svaté a pøeèisté Tìlo Pána
a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista, na odpuštìní høíchù jeho a k
�ivotu vìènému.

Diákon, políbiv podávající ruku, pøijímá svatý chléb (na slo�ené dlanì)
a odchází  zpìt, stane ze severní strany svatého prestolu; tam, skloniv
hlavu, modlí se spolu s knìzem: Vìøím, Pane, a vyznávám…

Knìz: Hle, pøistupuji k nesmrtelnému Králi a Bohu našemu.
Knìz podobnì jako diákon vezme jednu èást svatého chleba,

vlo�í si ji na pravou dlaò, øka:

D rahocenné a pøesvaté Tìlo Pána a Boha i Spasitele naše-
ho Je�íše Krista podává se mnì, knìzi (jméno), na odpuš-

tìní høíchù mých a k �ivotu vìènému.
A skloniv hlavu, modlí se (spoleènì s diákonem èi ostatními duchovními):

Vìøím, Pane, a vyznávám, �e ty jsi vpravdì Kristus, Syn Boha
�ivého, jen� jsi pøišel na svìt spasit høíšníky, z nich� první
jsem já. Vìøím také, �e toto jest samo pøeèisté Tìlo tvé a toto
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Ìåòàôðañòà ïî ñò³õHìú, G:

Äaâûé ïè1ùó ìí¨ ïë0òü òâîþ2 â0ëåþ, �ãíü ñhé, è3 œïàëszé íåäî-
ñòHéíûz, Äà íå œïàëè1øè ìåíE, ñîä¸òåëþ ì0é. Ïa÷å æå ïðîéäè2 âî
�äû ìî‰, Âî âñ‰ ñîñòaâû, âî ¢òð0áó, âú ñeðäöå: Ïîïàëè2 òeðí³å
âñ¸õú ìîè1õú ïðåãðýøeí³é. Äyøó œ÷è1ñòè, œñâzòè2 ïîìûøëº1í³z.
Ñîñòaâû ¢òâåðäè2 ñú êîñòüìè2 âêyïý. ×yâñòâú ïðîñâýòè2 ïðîñòyþ
ïzòåðè1öó. Âñåãî2 ìS ñïðèãâîçäè2 ñòðaõó òâîåìY. Ïðè1ñíw ïîêðhé,
ñîáëþäè1 æå è3 ñîõðàíè1 ìz T âñsêàãw ä¸ëà è3 ñë0âà äóøåòë¸ííàãw.
Œ÷è1ñòè, è3 œìhé, è3 ¢êðàñè1 ìz: ¡äîáðè2, âðàçóìè2, è3 ïðîñâýòè1
ìz. Ïîêàæè1 ìz òâîE ñåëeí³å º3äè1íàãw Äõ7à, È# íå êòîìY ñåëeí³å ãðýõA.
Äà �êw òâîåãw2 ä0ìó, âõ0äîìú ïðè÷àùeí³z, �êw nãíS ìåíE
áýæè1òú âñsêú ¾ëîä¸é, âñsêà ñòðañòü. Ìîëè1òâåííèêè òåá¨ ïðèíî-
øY âñ‰ ñ™û6z, ×èíîíà÷†ë³z æå áåçïë0òíûõú, Ïðåäòe÷ó òâîåãî2,
ïðåì{äðûz ´ïcëû, Êú ñè6ìú æå òâîþ2 íåñêâeðíóþ, ÷è1ñòóþ ì™ðü: È$õæå
ìîëüáû6 álãîóòð0áíå, ïð³èìè2 ÕròE ì0é, È# ñhíîìú ñâ¸òà ñîä¸ëàé
òâîåãî2 ñëóæè1òåëz. Òh áî º3ñè2 œñâzùeí³å, è3 º3äè1íûé Íaøèõú álæå
äyøú è3 ñâ¸òëîñòü: È# òåá¨ ëýïîïîä0áíw. �êw ÁGó è3 ÂLöý, ñëaâó
âñè2 âîçñûëaåìú íà âñsêú äeíü.

Ìlòâà è3íaz:

Ò¸ëî òâîE ñ™0å, ÃäCè ¯}ñå ÕròE Á9å íaøú, äà áyäåòú ìè2 âú æèâ0òú
â¸÷íûé, è3 êð0âü òâîS ÷còíaz âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú. Áyäè æå ìè2
álãîäàðeí³å ñ³E âú ðaäîñòü, çäðaâ³å è3 âåñeë³å: âú ñòðaøíîå æå è3 âòîð0å
ïðèøeñòâ³å òâîE ñïîä0áè ìS ãð¸øíàãî ñòaòè œäåñíyþ ñëaâû
òâîåS, ìlòâàìè ïðå÷è1ñòûz òâîåS ì™ðå, è3 âñ¸õú ñ™hõú.

Ìlòâà è3íaz, êî ïðåñ™¸é Áödý:

Ïðåñ™az âL÷öå Áödå, ñâ¸òå ïîìðà÷eííûz ìîåS äóøè2, íàäeæäî,
ïîêð0âå, ïðèá¸æèùå, ¢òýøeí³å, ðaäîâàí³å ìîE: áëàãîäàðþ1 òz, �êw
ñïîä0áèëà ìS º3ñè2 íåäîñò0éíàãî, ïðè÷añòíèêà áhòè ïðå÷è1ñòàãw
ò¸ëà, è3 ÷còíhz êð0âå ñí7à òâîåãw2. Íî ð0æäøàz è4ñòèííûé ñâ¸òú,
ïðîñâýòè2 ìî‰ �ìíûz Ÿ÷è ñeðäöà: �æå è3ñò0÷íèêú áåçñìeðò³z
ð0æäøàz, œæèâîòâîðè1 ìz ¢ìåðùâëeííàãî ãðýõ0ìú: �æå ìëcòèâà-



Modlitby po
svatém pøijímání

Poté, co jsi obdr�el úèast na �ivotodárných
a tajemných Darech, zapìj ihned s velkými

díky a z duše své vroucnì rci Bohu:

(Knìz: Blahosloven Bùh náš…)

Sláva tobì, Bo�e. Sláva tobì, Bo�e. Sláva tobì, Bo�e.

Dìkuji tobì, Pane Bo�e mùj, �e jsi neodmítl mne høíšného, ale
uznal jsi mne za hodna býti úèastníkem Svátostí tvých. Dìkuji tobì,
�e jsi mnì nehodnému dal pøijmouti pøeèisté tvé nebeské Dary.
Avšak, lidumilný Vládce, jen� jsi pro nás zemøel a pak z mrtvých
vstal a nám strašné tyto a o�ivující Tajiny daroval k prospívání a po-
svìcení duším i tìlùm našim, dej�, aby ony byly i mnì k uzdravení
duševnímu i tìlesnému, k odpuzení všeho zlého, k osvícení oèí srdce
mého, k pokoji duševních sil mých, k víøe nezahanbitelné, k lásce ne-
licomìrné, k naplnìní moudrostí, k zachovávání pøikázání tvých,
k úèinkování Bo�ské tvé blahodati a k získání království tvého;
abych Tajinami tìmito jsa v posvìcení zachován, stále byl pamìtliv
tvé blahodati a ne�il sobì, ale tobì, Vládci našemu a Dobrodinci,
a tak abych �ivot tento dokonal v nadìji �ivota vìèného a dosáhl vìè-
ného pokoje tam, kde hlas slavících zní bez pøestání a cítí nekoneèné
štìstí ti, kdo� zøí nevypravitelnou krásu tváøe tvé. Nebo� tys pravá
touha a nevýslovná radost milujících tebe, Kriste Bo�e náš, a tebe
opìvá veškeré stvoøení na vìky. Amen.

Vládce, Kriste Bo�e, Králi vìkùv a Uèiniteli všeho, dìkuji ti za
všechno, co jsi mnì poskytl dobrého, i za úèast na pøeèistých tvých
a o�ivujících Tajinách. Prosím tebe, Blahý a Lidumile, zachovej mne
pod záštitou svou a zastiò køídly svými, a dej� mnì a� do posledního
dechu mého s èistým svìdomím hodnì pøijímati Svátosti tvé na od-
puštìní høíchù a k �ivotu vìènému. Nebo� ty jsi Chléb �ivý, pramen
posvìcení, Dárce všeho dobra, a tobì chválu vzdáváme, s Otcem
i Svatým Duchem, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv. Amen. (Od sv.
Basila Velikého)
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Òaæå: 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: ïîìz-
íè1 ìz, ÃäCè, âî öròâ³è òâîeìú.

Äà íå âú ñyäú è3ëè2 âî œñóæäeí³å áyäåòú ìí¨ ïðè÷àùeí³å ñ™hõú
òâîè1õú ò†èíú, ÃäCè, íî âî è3ñöýëeí³å äóøè2 è3 ò¸ëà.
È#  òaêw ïðè÷àùaþòñz âú ðóêaõú äåðæè1ìàãw ñî ñòðaõîìú è3  âñsöýìú
¢òâåðæeí³åìú. Òaæå âîñòaâú, ïð³eìëåòú ná¸ìà ðóêaìà ñú ïîêð0âöåìú ñ™hé ïî-

òè1ðü, è3 ïðè÷àùaåòñz òðè1æäû è3ç8 íåãw2, ãëàã0ëz:

×Còíhz è3 ñ™hz êð0âå ÃäCà ÁGà è3 Ñï7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA,
ïðè÷àùaþñz ƒçú ðaáú á9³é, ñù7eííèêú è4ì>êú, âî œñòàâëeí³å

ãðýõHâú ìîè1õú, è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ, ´ìè1íü.
È# òaêw ñâîè2 ¢ñòí¨, è3 ñù7eííàãw ïîòèðS âú ðóêY äåðæè1ìûìú ïîêð0âöåìú

(ïëaòîìú) œòeðú, è3 ãëàã0ëåòú:

ÑE ïðèêîñíyñz ¢ñòíaìú ìîè6ìú, è3 tè1ìåòú áåççàêHí³z
ìî‰, è3 ãðýõè2 ìî‰ œ÷è1ñòèòú.

Òaæå ïðèçûâaåòú ä³aêîíà, ãëàã0ëz: Ä³aêîíå, ïðèñòóïè2.

È# ä³aêîíú ïðèõ0äèòú è3 ïîêëàísåòñz º3äè1íîþ, ãëàã0ëz:
ÑE ïðèõîæäY êú áåçñìeðòíîìó ÖRþ2. È#: Ïðåïîäaæäü ìè, âëàähêî,
÷åñòíóþ è3 ñ™yþ êð0âü ÃäCà è3 ÁGà è3 Ñïañà íaøåãw ¯}ñà ÕròA.

È# ãëàã0ëåòú ñù7eííèêú:

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

Ïðè÷àñòè1âøóñz æå ä³aêîíó, ãlåòú ñù7eííèêú:

ÑE ïðèêîñíyñz ¢ñòíaìú òâîè6ìú, è3 tè1ìåòú áåççàêHí³z òâî‰,
è3 ãðýõè2 òâî‰ œ÷è1ñòèòú.

[çðè2] Ïîäîáaåòú â¸äàòè, �êw ƒùå ñyòü õîòsù³è ïðè÷àùaòèñz ñ™hõú ò†èíú,
ðàçäðîáësåòú ñù7eííèêú äâ¨ ÷†ñòè ñ™aãw ƒãíöà œñòaâøûz, º4æå, Í², è3 º4æå ÊÀ,



jest sama drahocenná Krev tvá; i modlím se proto k tobì: Smi-
luj se nade mnou a odpus� mnì høíchy mé úmyslné i neúmysl-
né, jich� slovem èi skutkem, vìdomì i nevìdomì jsem se dopus-
til, a uèiò mne hodným neodsouzenì pøijmouti pøeèisté tvé Ta-
jiny na odpuštìní høíchù a k �ivotu vìènému.
A dále: 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.
Aby nebylo mnì v soud nebo zatracení pøijímání svatých tvých
Tajin, ó Pane, ale k uzdravení duše i tìla.

A tak pøijímají knìz i diákon Tìlo Pánì, je� dr�í na rukou, s bázní a pevnou ví-
rou. Pak se knìz napøímí, vezme iliton (liturgický ubrousek), obìma rukama

uchopí svatý kalich a pøijímá z nìj tøikráte se slovy:

Drahocennou a svatou Krev Pána a Boha i Spasitele naše-
ho Je�íše Krista pøijímám já, slu�ebník Bo�í, knìz (jmé-

no), na odpuštìní høíchù svých a k �ivotu vìènému. Amen.

Nato osuší svá ústa a okraj svatého kalicha ilitonem, který dr�í v ruce,
políbí svatý kalich a dí:

H le, dotekl se úst mých, snímá nepravosti mé a oèiš�uje od
høíchù mých.

Pak vyzve diákona slovy:

Diákone, pøistup!

Diákon pøistoupí a jednou se pokloní, øka: Hle, znovu pøistupuji k ne-
smrtelnému Králi a Bohu našemu. A hned: Podej mi, vladyko, draho-
cennou a svatou Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista.

Knìz pak dávaje diákonu píti ze svatého kalicha, praví:

Pøijímá slu�ebník Bo�í, diákon (jméno), drahocennou a svatou Krev
Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista, na odpuštìní høíchù
svých a k �ivotu vìènému.

Pøijímajícímu diákonu knìz øíká: Hle, dotekl se úst tvých, snímá ne-
pravosti tvé a oèiš�uje od høíchù tvých.
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Òaæå álãîäaðñòâåííóþ ñ³þ2 ìlòâó:

Álãîäàðþ1 òz ÃäCè Á9å ì0é, �êw íå tðè1íóëú ìS º3ñè2 ãð¸øíàãw, íî
Ÿáùíèêà ìS áhòè ñ™híü òâîè1õú ñïîä0áèëú º3ñè2. Álãîäàðþ1 òz,
�êw ìåíE íåäîñò0éíàãî ïðè÷àñòè1òèñz ïðå÷è1ñòûõú òâîè1õú è3 íácíûõú
äàðHâú ñïîä0áèëú º3ñè2. Íî, ÂLêî ÷lâýêîëþ1á÷å, íañú ðaäè ¢ìeðûé æå
è3 âîñêðåñhé, è3 äàðîâaâûé íaìú ñòð†øíàz ñ³‰ è3 æèâîòâîð‰ùàz
ò†èíñòâà, âî áëàãîäýsí³å è3 œñâzùeí³å äyøú è3 òýëeñú íaøèõú: äa-
æäü áhòè ñè6ìú è3 ìí¨ âî è3ñöýëeí³å äóøè1 æå è3 ò¸ëà, âî tãíaí³å
âñsêàãw ñîïðîòè1âíàãw, âú ïðîñâýùeí³å Ÿ÷³þ ñeðäöà ìîåãw2, âú
ìè1ðú äóøeâíûõú ìîè1õú ñè1ëú, âú â¸ðó íåïîñòhäíó, âú ëþá0âü
íåëèöåì¸ðíó, âî è3ñïîëíeí³å ïðåìyäðîñòè, âú ñîáëþäeí³å çaïîâýäåé
òâîè1õú, âú ïðèëîæeí³å á9eñòâåííûz òâîåS álãîäaòè, è3 òâîåãw2
öròâ³z ïðèñâîeí³å: äà âî ñ™híè òâîeé ò¸ìè ñîõðàísåìü, òâîþ2
álãîäaòü ïîìèíaþ âñåãäA è3 íå êòîìY ñåá¨ æèâY, íî òåá¨ íaøåìó
âLöý è3 álãîä¸òåëþ. è3 òaêw ñåãw2 æèò³S è3çøeäú œ íàäeæäè
æèâîòA â¸÷íàãw, âú ïðèñíîñyùíûé äîñòè1ãíó ïîê0é, è3ä¸æå ïðaçä-
íóþùèõú ãëañú íåïðåñòaííûé, è3 áåçêîíe÷íàz ñëaäîñòü çðsùèõú
òâîåãw2 ëèöA äîáð0òó íåèçðå÷eííóþ. Òh áî º3ñè2 è4ñòèííîå æåëaí³å, è3
íåèçðå÷eííîå âåñeë³å ëþ1ázùèõú òS, ÕròE Á9å íaøú, è3 òS ïîeòú âñS
òâaðü!âî!â¸êè.

Âåëè1êàãw!Âàñjë³à,!â7:

ÂLêî ÕròE Á9å, öRþ2 âýêHâú, è3 ñîä¸òåëþ âñ¸õú, áëàãîäàðþ1 òz œ
âñ¸õú, ±æå ìè2 º3ñè2 ïîäaëú, álãè1õú, è3 œ ïðè÷àùeí³è ïðå÷còûõú è3
æèâîòâîðsùèõú òâîè1õú òaèíñòâú. ìîëþ2 �áw òS, álæå è3 ÷lâýêî-
ëþ1á÷å, ñîõðàíè1 ìz ïîä8 êð0âîìú òâîè1ìú, è3 âú ñ¸íè êðèëY òâîeþ, è3
äaðóé ìè2 ÷è1ñòîþ ñ0âýñò³þ äaæå äî ïîñë¸äízãw ìîåãw2 è3çäûõaí³z,
äîñò0éíw ïðè÷àùaòèñz ñ™híü òâîè1õú, âî œñòàâëeí³å ãðýõHâú, è3
âú æè1çíü â¸÷íóþ. Òh áî º3ñè2 õë¸áú æèâ0òíûé, è3ñò0÷íèêú ñ™híè,
ïîäaòåëü álãè1õú, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñûëaåìú, ñî nö7eìú, è3 Ñ™hìú
Äõ7îìú,!íhíý!è3!ïðè1ñíw,!è3!âî!â¸êè!âýêHâú,!´ìè1íü.



Zakonèení liturgie
(propuštìní)

na svátky Pánì

Pøipojeny jsou i verše, které o nìkterých
svátcích na malém vchodu øíká knìz

èi diákon ihned po „Velemoudrost, povznesme se!“

Na Narození Pánì:

(Verš na malém vchodu: Z lùna pøed jitøenkou zrodil jsem tebe, pøisáhl Hospo-
din a nebude toho �eleti; ty jsi knìz navìky podle øádu Melchisedechova!)

Jen� pro naše spasení v jeskyni se narodil a v jesle se polo�il, Kristus, pravý
Bùh náš… (Dále podobnì jako v nedìli.)

Na Obøezání Pánì:

Jen� pro naše spasení v osmý den na tìle obøezati se nechal, Kristus, pravý
Bùh náš… (Dále podobnì jako v nedìli.)

Na Zjevení Pánì:

(Verš na malém vchodu: Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì; �ehnáme
vám z domu Hospodinova. Bùh jest Hospodin a zjevil se nám!)

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

Na velký ètvrtek:

Jen� z obzvláštní dobroty nejlepší cestu pokory ukázal, kdy� uèedníkùm
nohy umyl a a� ke køí�i a pohøbení pro nás se sní�il, Kristus, pravý Bùh
náš… (Dále podobnì jako v nedìli.)

U tìchto propuštìní je mo�no ze svìtcù vzpomínat jen: „…na pøímluvy pøeèisté
Matky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù, sv. Basila Velkého, archie-
piskopa Caesareje Kapadocijské a všech svatých…“ Sváteèní propuštìní se pou�ívá
pouze v den svátku a ve dnech následujících a� do opuštìní svátku. Mají-li nìkteré
veèerní nebo jitøní bohoslu�by své zvláštní propuštìní, je uvedeno v øádu tìchto bo-
hoslu�eb (viz napø. v triodu slu�by Velkého týdne a veèer nedìle svatodušní).
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íà ì†ëûz ÷†ñòèöû, �êw áhòè âñBìú ïðè÷añòíèêwìú äîâ0ëüíî, è3 òaêw âëà-
ãaåòú è5õú âî ñ™yþ ÷aøó.

È ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðú ïîêð0âöåìú, (ïîä0áíý è3 íà ñ™hé äè1ñêîñú âîçëàãaåòú
¾âåçäè1öó è3 ïîêðHâöû).

Òaæå, ïðè÷àùeí³þ ñîâåðøè1âøóñz, ñù7eííèêú ì0ëèòñz:

Álãîäàðè1ìú òS, ÃDè Á9å íaøú, œ ïðè÷àùeí³è ñ™hõú
ïðå÷còûõú, áåçñìeðòíûõú, è3 íácíûõú òâîè1õú ò†èíú: è5õæå

äaëú º3ñè2 íaìú âî álãîäýsí³å, è3 œñâzùeí³å, è3 è3ñöýëeí³å äyøú
è3 òýëeñú íaøèõú. Ñaìú ÂLêî âñ¸õú, äaæäü áhòè íaìú
ïðè÷añò³þ ñ™aãw ò¸ëà è3 êð0âå ÕròA òâîåãw2 âú â¸ðó íåïî-
ñòhäíó, âú ëþá0âü íåëèöåì¸ðíó, âú ïðåóìíîæeí³å ïðåìyäðîñ-
òè, âî è3ñöýëeí³å äóøè2 è3 ò¸ëà, âî tãíaí³å âñsêàãw ñîïðî-
òè1âíàãw, âú ñíàáä¸í³å çaïîâýäåé òâîè1õú, âî tâ¸òú
álãîïð³sòåíú, è4æå íà ñòðaøíýìú ñóäè1ùè ÕròA òâîåãw2.

È# òaêw tâåðçaþòú äâº1ðè ñ™aãw nëòàðS. È# ä³aêîíú, ïîêëîíè1âñz º3äè1íîþ,
ïð³eìëåòú ïîòè1ðú ñî áëàãîãîâ¸í³åìú, è3 ïðèõ0äèòú âî äâº1ðè, è3 âîçíîñS ñ™hé ïî-

òè1ðú, ïîêàçyåòú è5 ëþ1äåìú, ãëàã0ëz:

Ñî ñòðaõîìú á9³èìú è3 â¸ðîþ ïðèñòóïè1òå.

Ëè1êú: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, ÁGú ÃäCü, è3 kâè1ñz íaìú.

Òaæå ïðèñòóïaþòú õîòsù³è ïðè÷àùaòèñz: è3 òaêw è4äóòú º3äè1íú ïî º3äè1íîìó,
è3 ïîêëàísþòñz ñî âñsöýìú ¢ìèëeí³åìú è3 ñòðaõîìú, ñîãáeííý ðyöý êú
ïeðñåìú è3ìyùå: òaæå ïð³eìëåòú á9eñòâºííûz ò†éíû.

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

Ï ðè÷àùaåòñz ðaáú á9³é, è4ì>êú, ÷ còíaãw è3 ñ™aãw ò¸ëà è3
êð0âå ÃDà è3 ÁGà è 3 Ñï 7ñà íaøåãw ¯}ñà ÕròA, âî œñòàâëeí³å
ãðýõHâú è3 âú æè1çíü â¸÷íóþ.

È# ä³aêîíú œòèðaåòú º3ìY ¢ñòí¨ ïëaòîìú: è3 öýëyåòú ïðè÷àñòè1âûéñz ñ™yþ
÷aøó, è3 ïîêëîíè1âñz tõ0äèòú.
È# òaêw ïðè÷àùaþòñz âñè2.



Je nutno vìdìt, �e jsou-li pøítomni vìøící, kteøí budou pøijímat svaté Tajiny, roz-
drobí knìz dvì zbylé èásti svatého Beránka (»NI« a »KA«) na malé èásteèky, aby
staèily pro všechny pøijímající, a vlo�í je do svatého kalicha. Z nich se podává

pøijímání.
Kdy� knìz pøenáší další èásti promìnìného chleba do kalicha, øíká: Vzkøíšení

Kristovo spatøivše, pokloòme se svatému Pánu Je�íši atd.
Svatý kalich pokrývá pokrovcem (ilitonem).

D ìkujeme tobì, Hospodine, Bo�e náš, za pøijímání
svatých, nejèistších, nesmrtelných a nebeských
Tajin tvých, je� daroval jsi nám jako dobrodiní

k posvìcení a uzdravení duší a tìl našich. Ty sám, Vládce
všech, dej�, aby tato úèast na svatém Tìlu a Krvi Krista
tvého byla nám k víøe nezahanbené, lásce nelicomìrné,
k rozhojnìní moudrosti, k uzdravení duše a tìla, k zapuze-
ní všelikého odpùrce, k zachovávání pøikázání tvých a k
dobrému zodpovídání se na strašném soudu Krista tvého.
Pøed svatým pøijímáním vìøících se otevírají svaté dveøe, diákon, pokloniv se
jednou, vezme zbo�nì kalich od knìze, stane ve svatých dveøích, pozdvihuje ka-

lich se svatými Tajinami pøed lidem a zvolá:

S bázní Bo�í a u víøe pøistupte!

Vìøící: Po�ehnaný, jen� se béøe ve jménu Pánì. Bùh jest Hospodin a zjevil
se nám.

Vìøící, kteøí jsou nále�itì pøipraveni ke svatému pøijímání, se
shroma�ïují pøed svatým ambonem, pod kalichem, a modlí se jednìmi
ústy poslední modlitbu pøed svatým pøijímáním:

Vìøím, Pane, a vyznávám, �e jsi ty v pravdì Kristus, Syn Boha �ivého…

K pøijímání pøistupují jeden po druhém, klanìjí se a s veškerým vnitøním
pohnutím i bázní skládají ruce na prsou do podoby køí�e, a tak pøijímají
Bo�ské Tajiny.

Knìz podává svaté pøijímání (Tìla a Krve Pánì,
jak je obvyklé, s veškerou opatrností), øka:

Pøijímá slu�ebník Bo�í (jméno) drahocenné a svaté Tìlo
a Krev Pána a Boha i Spasitele našeho Je�íše Krista na
odpuštìní høíchù a k �ivotu vìènému.
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T ï y ñ ò û â L ÷ í è õ ú ï ð a ç ä í è ê î â ú
ãëàã0ëåì³è âú âå÷eðíþ, âî �òðåíþ, è3 âú ë³òóðãjþ

ïî ÷è1íó (ïðèëîæeíèå: âõ0äíîå).

Íà Ðæcòâî2 õrò0âî:

(Âõ0äíîå: È#çú ÷ðeâà ïðeæäå äåííè1öû ðîäè1õú òS, êësòñz ÃäCü è3 íå
ðàñêaåòñz: òû2 ¿åðeé âî â¸êú ïî ÷è1íó Ìåëõ³ñåäeêîâó.)

È$æå âú âåðòeïý ðîäèâhéñz, è3 âú �ñëåõú âîçëåãjé, íaøåãw ðaäè
ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.

Íà Œáð¸çàí³å:

È$æå âî nñìhé äeíü ïë0ò³þ œáð¸çàòèñz è3çâ0ëèâûé, íaøåãw ðaäè
ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.

Íà ÁGîzâëeí³å:

(Âõ0äíîå: Álãîñëîâeíú ãðzähé âî è4ìz ÃäCíå, álãîñëîâè1õîìú âû2 è3çú
ä0ìó ÃäCíz, ÁGú ÃäCü è3 kâè1ñz íaìú.)

È$æå âî ¿oðäaíý êðåñòè1òèñz è3çâ0ëèâûé t ¯waííà, íaøåãw ðaäè
ñïàñeí³z, Õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.

Âú Âåëè1ê³é ÷åòâåðò0êú:

È$æå çà ïðåâîñõîäsùóþ áëaãîñòü ïyòü äîáð¸éø³é ñìèðeí³z ïîêàça-
âûé, âíåãäA ¢ìhòè í0ãè ¢÷åíèêHâú, äaæå è3 äî êròA è3 ïîãðåáeí³z
ñíèçøeäûé íaìú, õrò0ñú è4ñòèííûé: è3 ïð0÷åå äî êîíöA.

Å #ãä A ïîëy÷èøè ä0áð à ãw ïðè÷ àùeí ³z
æèâîòâîðsùèõú òaèíñòâåííûõú äàðîâaí³é, âîñï0é ƒá³å,

álãîäàðè2 âåëüìè2, è3 ñ³‰ òeïëý t äóøè2 ÁGó ãëàã0ëè:

(¯åðeé: Álãîñëîâeíú ÁGú íaøú...)

Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨, Á9å. Ñëaâà òåá¨, Á9å.



Po tom øíká knìz (mù�e øíkat �almista):

Nyní propouštíš… Trisagion a� po Otèenáš

Závìreèný tropar a kondak sv. Basilu Velikému:

Po celé zemi rozlehl se hlas tvùj a všude pøijato je slovo tvé, jím� jsi
pravé víøe nauèil, pøirozenost všeho jsoucího zjasnil a mravy lidské
zušlechtil; královská svatosti, otèe ctihodný sv. Basile, pros Krista
Boha, aby spasil duše naše.

»Sláva …«

Podávaje všem smrtelníkùm bohatství neuloupitelné a zpeèe�uje je
svými nauèeními, ukázal ses jako základ církve nepohnutelný, zjeve
nebeský, Basile ctihodný.

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

Nezahanbitelná zastánkynì køes�anù, jistá prostøednice u Stvoøite-
le, nepøeslechni prosebné hlasy høíšníkù, ale pøedejdi, dobrotivá, ku
pomoci nám, tebe vìrnì vzývajícím. Pospìš k pøímluvì, pros za nás
horlivì, nebo� ty, Bohorodice, v�dy ochraòuješ ty, kteøí uctívají tebe.

Mù�e se zpívat i tropar dne.

Hospodi, pomiluj (dvanáctkrát). Tebe nad cherubíny ctìnìjší…
Sláva… I nyní… A malé propuštìní.

Diákon spotøebuje svaté Tajiny s velikou opatrností, aby ve svatém
kalichu nezùstal nebo nevypadl ven ani nejmenší drobeèek, vlévaje do nìj
trochu vína a pak vody, opatrnì jimi vyplachuje svatý kalich, po�ívaje vše.
Poté vytøe veškerou vlhkost ze svatého kalicha svatou houbou (a svatým
ubrouskem). Potom skládá všechny liturgické nádoby k sobì, pokrývá je
(èi zabaluje) a ukládá je na patøièné místo.

Øíká spolu s knìzem: Nyní propouštíš… A následující. Umývá si ruce
(i ústa) na obvyklém místì (stejnì jako knìz to èiní hned po svatém
pøijímání), klaní se spolu s knìzem a po propuštìní odcházejí, za všechno
vzdávajíce díky Bohu.

Konec Bo�ské liturgie sv. Basila Velikého.
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Ïî ïðè÷àùeí³è æå, âõ0äèòú ¿åðeé âî ñ™hé nëòaðü, è3 ïîñòàâësåòú ñ™az íà
ñ™¸ìú ïðåñò0ëý.
ÒîãäA ïð³eìú ä³aêîíú ñ™hé äjñêîñú âåðõY ñ™aãw ïîòèðS, è3 ãëàã0ëz âîñêðå6ñíûz
ïBñíè ñ³‰:

Âîñêðåñeí³å Õrò0âî âè1äýâøå, ïîêëîíè1ìñz ñ™0ìó ÃäCó ¯}ñó, º3äè1íîìó
áåçãð¸øíîìó. ÊròY òâîåìY ïîêëàísåìñz ÕròE, è3 ñ™0å âîñêrí³å
òâîE ïîeìú è3 ñëaâèìú: òh áî º3ñè2 ÁGú íaøú, ðaçâý òåáE è3í0ãî íå
çíaåìú, è4ìz òâîE è3ìåíyåìú. Ïð³èäè1òå âñè2 â¸ðí³è, ïîêëîíè1ìñz
ñ™0ìó Õrò0âó âîñêrí³þ: ñe áî ïð³è1äå êrò0ìú ðaäîñòü âñåìY ìjðó.
ÂñåãäA áëàãîñëîâsùå ÃäCà, ïîeìú âîñêrí³å º3ãw2: ðàñïsò³å áî ïðå-
òåðï¸âú, ñìeðò³þ ñìeðòü ðàçðóøè2.

Ñâýòè1ñz, ñâýòè1ñz, í0âûé ¯åðóñàëè1ìå, ñëaâà áî ÃäCíz íà òåá¨
âîçñ³S. Ëèêyé íhíý, è3 âåñåëè1ñz Ñ³Híå: òh æå ÷còàz êðàñyéñz Áödå, œ
âîñòaí³è ðæcòâA òâîåãw2.

Q ïañõà âeë³z, è3 ñâzùeííýéøàz, ÕròE! q ìyäðîñòå, è3 Ñë0âå Á9³é
è3 ñè1ëî! Ïîäàâaé íaìú è4ñòýå òåáE ïðè÷àùaòèñz, âú íåâå÷eðíýìú äíè2
öaðñòâ³z òâîåãw2.

Œòèðaåòú ñ™0þ ãyáîþ ¾ýëw2 ä0áðý,
ñî âíèìaí³åìú è3 álãîãîâ¸í³åìú, ãëàã0ëz ñëîâåñA ñ³‰:

Tìhé, ÃDè, ãðýõè2 ïîìèíaâøèõñz çä¨ êð0â³þ òâîeþ
÷åñòí0þ, ìlòâàìè ñ™hõú òâîè1õú.

È# ïîêðûâaåòú ñ™hé ïîòè1ðü ïîêð0âöåìú, ïîä0áíý è3 íà ñ™hé äjñêîñú âîçëàãaåòú
¾âýçäè1öó è3 ïîêð0âöû. (Òaæå ãëàãî1ëåòú ìë7òâó: Álãîäàðè1ìú òS, âLêî ÷lâýêî-

ëþ1á÷å, álãîä¸òåëþ äyøú íaøèõú:)



Diákon (nebo pøisluhující) pøidr�í mezi kalichem a ústy pøijímajícího
rozprostøený iliton, jím� pak ka�dému ihned po pøijímání osuší ústa.
Pøijímající poté políbí svatý kalich dole, a poodstoupiv, pokloní se
a pokøi�uje; pak odchází. Podobnì i ostatní pøijímající.

Sbor nebo ostatní vìøící zpívají: Tìlo Kristovo pøijmìte, z pramene
nesmrtelnosti okuste.

Kdy� poslední pøipravený vìøící pøijme Je�íše – Pána a Spasitele svého –
do svých útrob, ukonèí se pìní chvalozpìvem:

Alleluja, alleluja, alleluja.

Po ukonèení pøijímání odchází knìz do oltáøe a postaví svatý kalich na
svatý prestol. Není-li pøijímajících, diákon ihned po slovech: „S bázní
Bo�í…“ odevzdá svatý kalich knìzi, který jej postaví na svatý prestol.
Diákon rovnì� odejde do oltáøe a vzav svatý diskos a dr�e jej nad svatým
kalichem, øíká následující paschální písnì:

Vzkøíšení Kristovo spatøivše, pokloòme se svatému Pánu Je�íši, je-
dinému bezhøíšnému. Køí�i tvému klaníme se, Kriste, a svaté vzkøí-
šení tvé opìváme a slavíme, nebo� ty jsi Bùh náš, kromì tebe jiného
neznáme a jméno tvé vzýváme. Pojïte, všichni vìrní, pokloòme se
svatému Kristovu vzkøíšení, nebo� hle, skrze køí� pøišla radost celé-
mu svìtu. V�dycky blahoslovíce Pána, opìváme vzkøíšení jeho,
nebo� ukøi�ování pøetrpìv, smrtí smrt znièil.

Skvìj se, skvìj se, nový Jerusaleme, nebo� záøí na tobì sláva Hospo-
dinova. Plesej nyní a vesel se, Sione! Ty pak, pøeèistá Bohorodice,
ozdob se slávou ze vzkøíšení toho, jeho� jsi porodila!

Ó, Pascho veliká a nejposvátnìjší, Kriste! Ó Moudrosti a Slovo Bo�í
a Sílo! Daruj nám opravdovìji tebe pøijímat v bezveèerném dni
království tvého.

Stírá svatou hubkou dùkladnì a pozornì a se zbo�ností, co je na diskose (èásteè-
ky za svaté a za �ivé i zesnulé), do kalicha, øka tiše:

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

Pokrývá svatý kalich pokrovcem, ulo�í na svatý diskos svatou hvìzdici, svatou
l�ièku a ostatní pokrovce. Pokud ji ještì neøíkal, tedy nyní knìz øíká dìkovnou

modlitbu: „Dìkujeme tobì, lidumilný Vládce, dobrodinèe duší našich…“
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È# ñâzùeííèêú, âøeäú âî ñ™hé nëòaðü, ñîâëà÷è1òñz ñâzùeííûz näeæäû,
ãëàã0ëåòú áëàãîäaðñòâåííûz ìîëè1òâû.

Òaæå: Íhíý tïóùaåøè: Òðèñ™0å. È# ïî �§å íaøú: òðîïaðü è3 êîíäaêú
Âàñjë³à âåëè1êàãw.

Òðîïaðü, ãëañú ¹:

Âî âñþ2 çeìëþ è3çhäå âýùaí³å òâîE, �êw ïð³eìøóþ ñë0âî òâîE,
è4ìæå áGîë¸ïíw íàó÷è1ëú º3ñè2: º3ñòåñòâî2 ñyùèõú ¢zñíè1ëú º3ñè2.
÷lâ¸÷ºñê³z náh÷àè ¢êðàñè1ëú º3ñè2. Öaðñêîå ñù7eí³å Ÿ§å ïðïdáíå, ìîëè2
ÕròA ÁGà ñïàñòè1ñz äø7aìú íaøûìú.

Ñëaâà (êîíäaêú, ãëañú ä7):

Kâè1ëñz º3ñè2  œñíîâaí³å íåïîêîëåáè1ìîå öRêâå, ïîäàS âñ¸ìú
íåêðàä0ìîå ãDñòâî ÷åëîâ¸êwìú, çàïå÷àòë¸z òâîè1ìè âåë¸íüìè,
íåáîzâëeííå Âàñjë³å ïðåïîä0áíå.

È# íhíý, áGîð0äè÷åíú:

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

È#ëè2 ƒùå õ0ùåøè, ðöû2 è3 äíþ2 òðîïaðü.

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

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

Êîíeöú á9eñòâåííûz ë³òóðãjè âåëè1êàãw âàñjë³à.



spolu s knìzem a odejde severními dveømi k �ertveníku, aby zde po�il
zbylé svaté Dary s bázní a velikou úctou.
Knìz po ukonèení modlitby vejde do oltáøe svatými dveømi a øíká nad
diákonem modlitbu ke spotøebování svatých Darù:

Naplnili a vykonali jsme, jak to bylo v našich silách, Kriste, Bo�e náš, ta-
jemství zámìrù tvých. Zachováváme památku smrti tvé, vidìli jsme ob-
raz vzkøíšení tvého, naplnìni jsme nekoneèným tvým �ivotem a okusili
jsme blaha neubývajícího tvého pokrmu, jeho� nás i v budoucím vìku
raè uèinit hodnými. Blahodatí bezpoèáteèného svého Otce i Svatého
a blahého a o�ivujícího svého Ducha, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Amen.

Knìz vychází a rozdìluje lidem antidor (u nás se to vìtšinou nekoná).
Po dokonèení ètení �almu a rozdání antidoru praví:

Knìz (ve svatých dveøích �ehnaje lidu): Po�ehnání Hospodino-
vo na vás, blahodatí a lidumilností jeho, v�dycky, nyní
i pøíštì, a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Knìz (èelem ke svatému prestolu): Sláva tobì, Kriste Bo�e, na-
dìje naše, sláva tobì!

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

Knìz,"dr�e"naprestolní"�ehnací"køí�,"vychází"pøed"svaté"dveøe,"�ehná
a"pronáší"propuštìní"–"ve"svátek"pøíslušné"sváteèní,"v"nedìli"toto:

Vstavší z mrtvých Kristus, pravý Bùh náš, na pøímluvy pøeèis-
té Matky své, svatých slavných a všechvalných apoštolù, svatého
otce našeho Basila Velikého, archiepiskopa Caesareje Kappadocij-
ské, svatých … (jejich� jest chrám tento a jejich� památku dnes slaví-

me) a svatých spravedlivých (boho-)rodièù Jáchyma a Anny, i všech
svatých, nech� smiluje se nad námi a spasí nás jako blahý a lidumil.

Vìøící: Amen.

Vìøící"u"nás"vìtšinou""pøistupují"pro"po�ehnání"a"políbit"svatý"køí�."Knìz
se"vrací"do"svatého"oltáøe."Zavírají"se"svaté"dveøe"a"zatahuje"opona."Knìz
svléká"posvátná"roucha."Ètou"se"modlitby"po"svatém"pøijímání.
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Ñù7eííèêú æå áëàãîñëîâësåòú ëþ1äè, ïðèãëàã0ëz âîçãëañíw:

Ñïàñè 2, Á9å, ëþ1äè òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å òâîE.
È# œáðàùaþòñz ä³aêîíú æå è3 ñù7eííèêú êú ñ™¸é òðàïeçý, è3 êàäè1òú ñù7eííèêú

òðè1æäû, ãëàã0ëz âú ñåá¨:

Âîçíåñè1ñz íà íá7ñA, Á9å, è3 ïî âñeé çåìëè2 ñëaâà òâîS.

Ëè1êú æå ïîeòú:
Âè1äýõîìú ñâ¸òú è4ñòèííûé, ïð³sõîìú Äõ7à íácíàãî, œáðýò0õîìú â¸ðó
è4ñòèííóþ, íåðàçä¸ëüíýé Òðböý ïîêëàísåìñz: òa áî íañú ñïàñëA º4ñòü.

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

è3 œáðaùñz êú äâeðåìú, çðS íà ëþ1äè, ãëàã0ëåòú òaéíw:

Áëàãîñëîâeíú ÁGú íaøú:

È# âîçãëañíw:

Â ñåãäA, íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Äà è3ñï0ëízòñz ¢ñòA íaøz õâàëeí³z òâîåãw2, ÃäCè, �êw äà ïîeìú ñëaâó
òâîþ2, �êw ñïîä0áèëú º3ñè2 íañú ïðè÷àñòè1òèñz ñ™û6ìú òâîè6ìú, á9eñò-
âºííûìú, áåçñìº1ðòíûìú è3 æèâîòâîðsùûìú òaéíàìú, ñîáëþäè2 íañú âî
òâîeé ñ™híè âeñü äeíü ïîó÷aòèñz ïðaâäý òâîeé. ¥ëëèëy³à, ´ëëèëy³à,
´ëëèëy³à.

È# è3çøeäú ä³aêîíú ñ¸âåðíîþ äâeð³þ, è3 ñòaâú íà náh÷íîìú ì¸ñòý,
ãëàã0ëåòú:

Ïð0ñòè ïð³è1ìøå á9eñòâåííûõú, ñ™hõú, ïðå÷còûõú, áåçñìeðòíûõú,
íåáeñíûõú è3 æèâîòâîðsùèõú, ñòðaøíûõú õrò0âûõú ò†èíú, äîñò0é-
íw áëàãîäàðè1ìú ÃäCà.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

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



Knìz, postaviv se do svatých dveøí a �ehnaje lidu, dí pøitom hlasitì:

Spasi�, Bo�e, lid svùj a po�ehnej dìdictví svému.

Knìz se obrací ke svatému prestolu, tøikrát okuøuje svaté Dary na oltáøi, øka
potichu:

P ovznesl ses na nebesa, Bo�e, a po celé zemi se rozšíøila
sláva tvá.

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

Potom knìz vezme svatý diskos, postaví jej na hlavu diákona a diákon uchopiv
jej zbo�nì, béøe se do svatých dveøí, pohledí z nich ven (k lidu) a pak odchází
k �ertveníku, na který diskos postaví. Knìz, pokloniv se, vezme svatý kalich,

èiní jím køí� nad antiminsem, øíkaje tiše:

Po�ehnaný jest Bùh náš.

Poté stane ve svatých dveøích a �ehnaje svatým kalichem lid, zvolá:

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

Vìøící: Amen.

A odejde k �ertveníku, na který svatý kalich postaví a pøijav kadidelnici,
tøikráte jej okouøí. Pak se postaví opìt pøed svatým prestolem.

Vìøící zpívají: A� naplnìna jsou ústa naše opìvováním slávy tvé
a chválením tebe, ó Pane, �e jsi uznal nás za hodné úèastniti se svatých
tvých Bo�ských, nesmrtelných a o�ivujících Tajin. Zachovej nás v posvìcení
svém, abychom po celý den uèili se pravdì tvé. Alleluja, alleluja, alleluja.

Knìz skládá antimins. Diákon vychází severními dveømi z oltáøe
a postaviv se pøed svaté dveøe, pronáší ektenii:

Povznesme se! Pøijavše Bo�ské, svaté, pøeèisté, nesmrtelné, nebes-
ké a o�ivující strašné Tajiny Kristovy, dùstojnì dìkujme Hospodinu.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

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

Vìøící: Hospodi, pomiluj.
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Òaæå: Áyäè è4ìz ÃäCíå: òðè1æäû.

È# pàë0ìú lã: Áëàãîñëîâëþ2 ÃäCà:

Ìîëè1òâý æå ãëàã0ëåìýé, ä³aêîíú ñòîè1òú íà äåñí¸é ñòðàí¨ ïðåä8 Ÿáðàçîìú
âLêè õròA, äåðæS nðaðü ñâ0é, ãëàâY ïðèêë0íü, äî ñîâåðøeí³z ìlòâû: ñeé æå
ñêîí÷aâøåéñz, ñù7eííèêú �áw âõ0äèòú ñ™hìè äâeðüìè, è3 tøeäú âú
ïðåäëîæeí³å, ãëàã0ëåòú íàñòîsùóþ ìlòâó:
Ìlòâà, ãëàã0ëåìàz âíåãäA ïîòðåáè1òè ñ™†z:

È#ñï0ëíèñz è3 ñîâåðøè1ñz º3ëè1êw ïî íaøåé ñè1ëý, ÕròE Á9å íaøú, òâîåãw2
ñìîòðeí³z òaèíñòâî. È#ì¸åìú áî ñìeðòè òâîåS ïaìzòü, âè1äýõîìú
âîñêðåñeí³z òâîåãw2  Ÿáðàçú, íàï0ëíèõîìñz áåçêîíe÷íûz òâîåS
æè1çíè, íàñëàäè1õîìñz íåèñòîùaåìûz òâîåS ïè1ùè, º3sæå è3 âú áy-
äóùåìú â¸öý âñBìú íaìú ñïîä0áèòèñz álãîâîëè2, álãîäaò³þ
áåçíà÷aëüíàãw òâîåãw2 Nö7A, è3 ñ™aãw è3 álãaãw è3 æèâîòâîðsùàãw
òâîåãw2 Äõ7à, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú, ´ìè1íü.

Ä³aêîíú æå âøeäú è3 ñaìú ñ¸âåðíîþ ñòðàí0þ, ïîòðåáësåòú ñ™†z ñî ñòðaõîìú,
è3 ñî âñsêèìú ¢òâåðæäeí³åìú.

[çðè2] Ñù7eííèêú æå è3çøeäú, äàeòú ëþ1äåìú ´íòjäwðú.
Ïî ñêîí÷aí³è æå pàëìA, è3 ðàçäàsí³è ´íòjäwðà, ãëàã0ëåòú:

Á ëàãîñëîâeí³å Ãä Cíå íà âañú, òîãw2 álãîäaò³þ è3 ÷lâýêî-
ëþ1á³åìú, âñåãäA, íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

Ñù7eííèêú: Ñëaâà òåá¨, ÕròE Á9å, ¢ïîâaí³å íaøå, ñëaâà òåá¨.

Ëè1êú: Ñëaâà, è3 íhíý: ÃäCè, ïîìè1ëóé, òðè1æäû. Áëàãîñëîâè2.

Ñù7eííèêú: Âîñêðåñhé è3ç8 ìeðòâûõú Õrò0ñú è4ñòèííûé ÁGú íaøú,
ìîëè1òâàìè ïðå÷còûz ñâîåS Ì™ðå, ñ™hõú ñëaâíûõú è3 âñåõâa-
ëüíûõú ´ïcëú, è4æå âî ñ™hõú nö7A íaøåãw Âàñjë³à, ´ðõ³åïjñêîïà
Êåñàðjè êàïïàäîêjéñê³z, âåëè1êàãw: è3 ñ™aãw è4ì>êú (º3ãHæå º4ñòü õða-

ìú), è3 ñ™aãw è4ì>êú (º3ãHæå º4ñòü äeíü), è3 ñ™hõú ïðaâåäíûõú áGîoö7ú
¯wàêjìà è3 �ííû, è3 âñ¸õú ñ™hõú, ïîìè1ëóåòú è3 ñïàñeòú íañú,
�êw álãú è3 ÷lâýêîëþ1áåöú.



Celý den dokonalý, svatý, pokojný a bezhøíšný vyprosivše, sami sebe
i druh druha i veškeren �ivot náš Kristu Bohu poruème! (Pokøi�ovav

se a pokloniv se, odstoupí pøed ikonu Spasitele.)

Vìøící: Tobì, Hospodine.

Knìz slo�iv svatý antimins a dr�e zpøíma svaté evangelium, èiní jím nad
slo�eným antiminsem køí� a praví hlasitì:

Knìz: Nebo� tys posvìcení naše, a tobì slávu vzdáváme,
Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky
vìkùv.
Vìøící: Amen.

Knìz, po�ehnav se, políbí svaté evangelium a vychází svatými dveømi
za ambon (nebo stojí smìrem k ikonì Spasitele na ambonu), øka:

Odejdìme v pokoji.
Vìøící: Ve jménu Pánì.

Diákon, obrácen mírnì ke svatým dveøím: K Hospodinu modleme se.

Vìøící: Hospodi, pomiluj.

Knìz, postaviv se pod ambonem, modlí se zaambonovou modlitbu (nahlas):

Hospodine, jen� blahoslovíš ty, kdo� dobroøeèí tobì, a po-
svìcuješ ty, kdo� doufají v tebe, spasi� lid svùj a po�ehnej

dìdictví svému, zachovej plnost církve své, posvì� ty, kdo� mi-
lují krásu domu tvého, proslav je Bo�skou mocí svou, a neo-
pouštìj nás, doufající v tebe. Udìl pokoj svìtu svému, církvím
svým, knì�ím, vlasti naší a všemu lidu svému. Nebo� všeliké
obdarování dobré a ka�dý dar dokonalý shùry jest, sestupující
od tebe, Otce svìtel, a tobì chválu, díky a úctu vzdáváme, Otci
i Synu i Svatému Duchu, nyní i v�dycky, a� na vìky vìkùv.
Vìøící: Amen.

Vìøící: Budi� jméno Hospodinovo blahosloveno… (Tøikrát)

Nyní je mo�no èíst �alm 33. / 34. a rozdávat antidor.
Diákon pøi zaambonové modlitbì stojí pøed ikonou Spasitele, dr�e orar
svùj a hlavu sklonìnou do ukonèení modlitby. Na konci jejím se pokøi�uje
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Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Äeíü âeñü ñîâåðøeíú, ñ™ú, ìè1ðåíú è3 áåçãð¸øåíú è3ñïðîñè1âøå, ñaìè
ñåáE è3 äðóãú äðyãà, è3 âeñü æèâ0òú íaøú ÕròY ÁGó ïðåäàäè1ìú.

Ëè1êú: Òåá¨, ÃäCè.

¯åðeé æå ïðsìw äåðæS º3�ë³å, ñîãíyâú ´íò³ìè1íñú, òâîðè1òú íàä8 íè1ìú êròú.

Âîçãëàøaåòú:

�êw òû2 º 3ñè 2 œñâzùeí³å íaøå, è3 òåá¨ ñëaâó âîçñû-
ëaåìú, Nö7Y, è3 Ñí 7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè 1ñíw, è3 âî
â¸êè âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.

¯åðeé: Ñú ìè1ðîìú è 3çhäåìú.

Ëè1êú: Œ è4ìåíè ÃäCíè.

Ä³aêîíú: Ãä Có ïîì0ëèìñz.

Ëè1êú: ÃäCè, ïîìè1ëóé.

Ìlòâà çààìâHííàz, âîçãëàøaåìà t ñù7eííèêà:

Álãîñëîâëszé álãîñëîâsùûz òS, ÃäCè, è3 œñâzùazé íà òS
¢ïîâaþùûz, ñïàñè2 ëþ1äè òâî‰, è3 áëàãîñëîâè2 äîñòîsí³å

òâîE, è3ñïîëíeí³å öRêâå òâîåS ñîõðàíè2, œñâzòè2 ëþ1ázùûz
áëàãîë¸ï³å ä0ìó òâîåãw2: òû2 ò¸õú âîñïðîñëaâè á9eñòâåííîþ
òâîeþ ñè1ëîþ, è3 íå œñòaâè íañú ¢ïîâaþùèõú íà òS. Ìè1ðú
ìjðîâè òâîåìY äaðóé, öeðêâàìú òâîè6ìú, ñâzùeííèêwìú,
â0èíñòâó, è3 âñBìú ëþ1äåìú òâîè6ìú. �êw âñsêîå äàsí³å álãî,
è3 âñsêú äaðú ñîâåðøeíú ñâhøå º4ñòü, ñõîäsé t òåáE Nö7A
ñâ¸òwâú: è3 òåá¨ ñëaâó, è3 álãîäàðeí³å, è3 ïîêëîíeí³å âîçñû-
ëaåìú, Nö7Y, è3 Ñí7ó, è3 Ñ™0ìó Äõ7ó, íhíý è3 ïðè1ñíw, è3 âî â¸êè
âýêHâú.

Ëè1êú: ¥ìè1íü.


