Velké poveèeøí

Zpìv „Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice, pros za nás høíšné,“ konají pouze
zpìváci a poklony se pøi tom neèiní.
Na ohlas dalšího Otèenáše knìz opìt pøijde na støed chrámu, a pak zase odchází. To samé na poehnání „Na pøímluvy svatých otcù našich…“ a na následnou modlitbu.
Modlitbu krále Manassese pøichází knìz èíst na støed chrámu (nekleèí se
pøi ní). Po ní knìz odchází boèními vrátky do oltáøe a pøed prestolem øíká
ohlas následujícího Otèenáše.

Velké poveèeøí
Zaèátek s Bohem velkého poveèeøí

Ète se ve Velkém pùstu a v pøedveèer svátku Narození Pánì a Bohozjevení.

Pøi zpìvu „Smiluj se nad námi, Pane…“ se poprvé otevírají královská vrátka a zùstanou otevøená a do konce; knìz pak stojí pøed prestolem a tam
pronáší poehnání („Na pøímluvy svatých otcù…“) a následnou modlitbu.
Pak odchází do stasidie v oltáøi; královská vrátka u zùstávají otevøena.
Pøed prestol pøijde na ohlas Otèenáše; v ruce u pøi tom drí kadidelnici
pøipravenou k okuøování.

Velkopostní sluba (poznámky k ní
jsou v prùbìhu postupu v levém
sloupci.)

Pøi zpìvu „Pane mocností, budi s námi…“ se koná velké okuøování. Na
poehnání „Boe, slituj se nad námi…“ a následnou modlitbu stojí knìz
opìt pøed prestolem, a poté odchází zpìt do stasidie v oltáøi. Modlitbu Efréma Syrského a dále modlitby „Neposkvrnìná, nevinná…“ a další ète
almista u svého analoje.

Sluba bez diákona.

Po modlitbì „Nadìjí mou je Otec…“ knìz vychází královskými vrátky.
ehná lidu: „Pokoj všem.“ Následuje: „I duchu tvému.“ Pak: „Skloòte hlavy
své pøed Hospodinem.“ Poté ète knìz modlitbu „Vládce nejmilostivìjší…“
a to tak, e stojí pøed otevøenými královskými vrátky pootoèen k ikonì Spasitele (v závìru modlitby na vyznaèených místech almista sedmkrát øíká:
„Amen.“) A ve stejné poloze ète pak i závìreènou ektenii. Pøi dvou modlitbách za zesnulé almista øekne tøikrát: „Vìèná pamì.“ Po závìru ektenie
s trojím „Hospodi, pomiluj,“ praví knìz èelem k vìøícím: „Na pøímluvy svatých otcù našich…“ pøi èem se pokøiuje (neehná vìøícím) a královskými
vrátky odchází do oltáøe, zavírá vrátka a zatahuje oponu.

Všechny almy pøeloeny dle LXX. Ostatní modlitby pøeloeny èi revidovány dle csl. znìní.
Brouru lze stáhnout z internetu: www.pravoslavi.cz/download
Ji 3/2015 (v. 0,7)
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Slouí se v pondìlí, úterý, støedu,
ètvrtek a pátek svaté ètyøicátnice.

Knìz v epitrachilu stojí na soleji
pøed zavøenými královskými
dveømi:

Sluba v pøedveèer svátku Narození (resp. Bohozjevení) Pánì (poznámky ke slubì jsou v prùbìhu postupu v pravém sloupci.)
Slouí se slavnostnì a s litijí
v pøedveèer svátku Narození (resp.
Bohozjevení) Pánì bez ohledu na to,
na jaký den v týdnu svátek pøipadne:
sváteèní všenoèní bdìní zaèíná velkým poveèeøím, které konèí litijí, po
ní se pøechází do jitøní bohosluby.
Zaèátek poveèeøí se mùe konat slavnostnì, jak je zde uvedeno, nebo obyèejnì, jako kdy se slouí ve velkém
pùstu.
Knìz v epitrachilu a felonu, diákon
v plném rouchu èiní spoleènì tøi poklony pøed svatým prestolem, økouce
potichu: »Boe, oèisti mne høíšného« (tøikrát).
Diákon odhrnuje oponu a otevírá svaté dvéøe, nato podá knìzi kadidlo
a sám bere rozatou svíci, naèe spoleènì okuøují (diákon se svící staví se
naproti okuøujícímu knìzi a uklání
se) svatý prestol, celý oltáø, ikonostas,
celý chrám, vìøící, svaté dveøe, prestol
zepøedu a nakonec knìz okouøí diákona. Diákon pak vychází severními
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dveømi z oltáøe s orarem v pozdviené
pravici a s rozatou svící v levici, stane pøed svatými dveømi a zvolá:

Poehnej, otèe. (Poté diákon odchází zpìt do oltáøe.)
Dí knìz:

Blahosloven Bùh náš…

Bratøi zaèínají „zaèátkem obvyklým“.

Pak ihned následuje: Pojïte, pokloòme se… (Viz dále po „zaèátku obvyklém“).

Zaèátek obvyklý

Sláva tobì, Boe náš, sláva tobì !
Králi nebeský, Utìšiteli, Duchu pravdy, jen jsi všude pøítomen a vše naplòuješ, poklade blaha a dárce ivota, pøijï
a usídli se v nás a oèisti nás od všeliké skvrny a spasi,
Blahý, duše naše.
Trojsvatá píseò

Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
†
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
†
Svatý Boe, svatý Silný, svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
†
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

Velké poveèeøí

Na závìr zpìvu „Pane mocností, budi s námi...“ oba klirosy vycházejí na
støed chrámu a zpívají spoleènì. Zpívají se i následující tropary na »Sláva…« a na »I nyní…« (Nìkdy se zpívá stupòovì, tj. tak, e se kadý verš zpívá o trošku – napø. o pùl tónu – výše ne pøedchozí.)
Modlitbu Efréma Syrského ète knìz se vztaenýma rukama pøed zavøenými královskými vrátky. Modlitbu „Neposkvrnìná, nevinná…“ ète knìz na
soleji pøed ikonou Bohorodice na ikonostasu; modlitbu „A dej nám, Vládce…“ ète pøed ikonou Spasitele atd.
Na modlitbu „Vládce nejmilostivìjší…“ knìz kleká pøed ikonostasem èelem
k vìøícím (všichni duchovní a mniši jsou s nepokrytou hlavou). Pak prosí
o odpuštìní, naèe jim poehná. (Ale mùe modlitbu èíst i vestoje, pootoèen
k ikonì Spasitele.)
V textu jsou zaøazeny poznámky týkající se klekání, poklon apod. tak, jak
jsou v tradièních církevnì-slovanských bohosluebných textech. Nutno podotknout, e na øadì míst je tato starší tradice hlubokých poklon a kleèení
ji opuštìna a nebo se vztahuje jen k monastýrským bohoslubám. Pro
slubu ve farních chrámech nejsou povaovány za závazné (s výjimkou poklon pøi modlitbì sv. Efréma Syrského).
V Øecku se slouí velké poveèeøí s malými odchylkami:
Nekonají se zemní poklony ani se nekleká (duchovní ani mniši nesnímají
pokrývku hlavy). Je však nutno si uvìdomit, e Øekové nekladou ádný
zvláštní dùraz na modlitbu Efréma Syrského – tato modlitba by se ale
v našich podmínkách mìla konat vdy dle slovanského typikonu – tj.
s osobitým dùrazem a se zemními poklonami. Také je pøi øecké bohoslubì bìné, e (kromì liturgie) prochází knìz otevøenými královskými
vrátky jen v epitrachilu (pokud není pøi bohoslubì výslovnì pøedepsán
felon, napø. pøi vchodu).

Pøesvatá Trojice, smiluj se nad námi. Pane, oèis høíchy naše;

Zaèátek velkého poveèeøí. Knìz stojí v epitrachilu pøed ikonostasem nebo
na støedu chrámu. Po ohlasu øíká „Sláva tobì, Boe…“ a poté i „Králi nebeský“; pak u pokraèuje almista: trisagion a po Otèenáš. Po ohlasu knìz odchází do stasidie na druhém klirosu.
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Poté:
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venství. Rozpomeò se na ty, kteøí pøinášejí dary a dobrodiní
èiní ve svatých chrámech tvých, a dej jim, oè prosí ke spasení,
a ivot vìèný. Pamatuj, Hospodine, i na nás, poníené, høíšné
a nehodné sluebníky své, a osvi naši mysl svìtlem poznání
tebe, uveï nás na stezku plnìní pøikázání svých. Na pøímluvy
pøeèisté Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky Panny Marie
i všech svatých svých; jeto poehnaný jsi na vìky vìkùv.
Amen.

Vládce, odpus pøestoupení naše; Svatý, navštiv a zhoj nemoci
naše pro jméno své.
Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj; Hospodi, pomiluj.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
Otèe náš, jen jsi na nebesích!
Posvì se jméno tvé,
pøijï království 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 viníkùm našim,
a neuvoï nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

Konec velkého poveèeøí

Nìkolik poznámek k velkopostní slubì velkého poveèeøí
Pøi ètení velkého kánonu ct. Ondøeje jsou pøedepsány ke kadé písni tøi pásové poklony. V Rusku však mají ve zvyku konat zemní poklonu pøi kadém
pøípìvu. Irmosy tam zpívá sbor a písnì kánonu knìz (nebo almista) po
èástech pøedzpìvuje a sbor pøedzpívané opakuje.

Knìz: Nebo

tvé jest království, moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

Vìøící:

Amen.
Zde almista zaèíná sváteèní veliké
poveèeøí:

Knìz odchází do oltáøe. almista pokraèuje:

Hospodi, pomiluj.

Je však mono kánon èíst i prostším zpùsobem: almista èi sbor zpívají irmosy a pøípìvy, kdeto tropary kadé písnì ète zpìvavì a pomalu knìz,
a sbor po nìm nic neopakuje. Pokud ète kánon knìz, vychází za tím úèelem
na støed chrámu a drí pøi ètení kánonu rozatou svíci (ète obrácen smìrem
k oltáøi). Na ètení velkého kánonu se otevírají královská vrátka.

Pojïte, pokloòme se Králi našemu Bohu.
†

Knìz celou slubu velkého poveèeøí slouí v epitrachilu. Zaèíná pøed ikonostasem, královská vrátka jsou zavøena, opona odhrnuta. Ruský styl
sluby je naznaèen v poznámkách v prùbìhu postupu.

Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed Kristem,
Králem naším Bohem.
†

Pøi zpìvu „Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice, pros za nás høíšné,“ knìz stojí
pøed ikonostasem (královská vrátka jsou zavøená) a po kadém verši konají
všichni hlubokou poklonu. (Je však moné jen s pásovou poklonou.)

Pojïte, pokloòme se a padnìme pøed samým Kristem,
Králem a Bohem naším.
†
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Zavírají se královské dveøe. almista
zaèíná èíst rovnou alm 4. a dal.

Poté — je-li první týden Velkého
postu — zaèíná almista (velice pomalu) èíst alm 69. (70.):

alm 69. (70.).

Boe, na pomoc mi pospìš, Hospodine! Neotálej u a pomoz mi.
A zahanbeni jsou a zastydí se, kdo hledají duše mé. Ké táhnou zpìt s hanbou, kdo mi pøejí zlého! Rychle a se obrátí nazpátek se studem, kdo mi øíká: „Dobøe ti tak!“ A jásá a plesá
z tebe kadý, kdo hledá tebe, Boe. A neustále øíká: „Hospodin budi veleben!“ kdo miluje tvou spásu. Já pak chudý jsem
a ubohý, Boe, pøispìj mi na pomoc. Pomoc má a vysvoboditel
mùj jsi ty, Hospodine, neprodlévej.

I za všechny duše køesanù pravoslavných.
— Vìèná, pamì. (Øíká se vdy jednou – a to po kadé z tìchto tøí proseb.)
Velebme pravoslavné archijereje a dobrodince svatého chrámu
tohoto (svatého monastýru tohoto).
Rodièe naše a všechny, kteøí nás pøedešli, zesnulé pravoslavné
otce a bratry naše, zde a všude jinde pochované.
Pøedstavený:

Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)
Na pøímluvy svatých otcù našich,
Pane Jeíši Kriste, Boe náš, smiluj se nad námi.

Nakonec pøedstavený dí:

(Bratøí poté zaèínají (z pravého i levého sboru) podle øádu, jeden po druhém, konat poklonu, prosit a pøijmout odpuštìní od pøedstaveného, økouce:)

Po dokonèení almu se ète v první týdnu Velkého pùstu
veliký kánon sv. Ondøeje Krétského.
Kánon se ète takto: po pøeètení almu
(otevøou se královské dveøe) knìz vychází do støedu chrámu a jakmile vìøící zazpívají irmos, tak ète tropary kánonu. Vìøící zpívají všechny irmosy
a pøípìvy (smiluj se nade mnou, Boe,
smiluj se nade mnou). Knìz ète tropary kánonu. Po pøeètení kánonu odchází knìz do oltáøe a almista pokraèuje
ve ètení poveèeøí almem 4. (zavírají
se královská vrátka).

Rceme i sami za sebe.

(Poehnej, otèe svatý, a odpus mnì høíšnému. [Odpus mi,
otèe svatý… atd.])

O

Pøedstavený stojí uprostøed chrámu, dokud se vše neskonèí. Pøijavše odpuštìní od pøedstaveného, odebíráme se do svých kelií, øíkajíce tuto modlitbu, kterou má pronášet kadý èlovìk:

Kdy úpìl jsem, vyslyšel mne Bùh spravedlnosti mé. V tísni
dal jsi mi uvolnìní. Smiluj se nade mnou, vyslyš modlitbu
mou! Synové lidští!, jak dlouho budete vzdorní? Proè milujete
daremnost a hledáte li? Co nevíte, e si Hospodin vyvolil svatého svého? Hospodin mne vyslyší, kdy jej budu vzývati. Pøi
hnìvu svém nehøešte; co si øíkáte v srdcích svých, toho lítostivi
buïte na loích svých. Pøinášejte obì spravedlnosti a doufejte

dpus, Hospodine, lidumile, tìm, kteøí nás nenávidí
a ubliují nám. Dobøe èiò tìm, kdo nám dobøe èiní. Bratøím a pøíbuzným našim daruj, oè prosí ke spáse, a ivot
vìèný. Navštiv nemocné a daruj jim uzdravení. Pomáhej plavícím se po moøi (i ve vzduchu). Cestuj s cestujícími. Pravoslavným køesanùm pomáhej k vítìzství. Slouícím nám a dobrodincùm našim daruj odpuštìní høíchù. Podle velikého milosrdenství svého smiluj se nad tìmi, kteøí uloili nám nehodným
modliti se za nì. Pamatuj, Pane, na døíve zesnulé otce i bratry
naše a upokoj je tam, kde záøí svìtlo tváøe tvé. Pamatuj na
naše bratry, kteøí jsou vìznìni, a vysvoboï je z kadého proti-
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Není-li kánon, ète almista hned alm 4.
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ného slavného proroka, pøedchùdce a køtitele Jana, svatých
slavných a všechvalných apoštolù, svatých slavných a vítìzných muèedníkù, ctihodných a bohonosných otcù našich, svatých a spravedlivých bohorodièù Jáchyma i Anny a všech svatých svých, uèiò modlitbu naši sobì pøíjemnou. y Daruj nám
odpuštìní prohøešení našich. y Ochraòuj nás pod záštitou køídel svých. y Zapuï od nás kadého nepøítele a odpùrce. y Daruj
mír ivotu našemu. y Pane, smiluj se nad námi i nad svìtem
svým y a spasi duše naše jako Blahý a lidumil.

v Hospodina. Mnozí øíkají: „Kdo nám ukáe, co dobré jest?“
Zraèí se na nás svìtlo tváøe tvé, Hospodine. Dal jsi radost srdci
mému, avšak oni bohatnou jen úrodou obilí, vína a oleje. S pokojem rychle usínám a jsem klidný, nebo ty, Hospodine, mnì
jedinému dáváš pøebývat v nadìji.

almista:

Amen.

(Pøedstavený také vykoná zemní poklonu a øíká bratøím:)

(Poehnejte, otcové svatí, odpuste mì, høíšnému.)
(A bratøi na to: Bùh ti odpus, otèe svatý.)
Pomodleme se za metropolitu našeho vladyku
i za episkopa našeho vladyku (øekni jméno).

Knìz praví ektenii:
(øekni jméno)

— Hospodi, pomiluj. (Stále polohlasnì opakovat – prùbìnì.)
Za vlast naši, pøedstavitele státu i vojsko jeho.
Za otce našeho (øekni jméno) a všechno bratrstvo naše v Kristu.
Za nenávidící i milující nás.

almista ète alm 6.

Hospodine! Neusvìdèuj mne v rozlícení svém a ve hnìvu svém
mne netrestej. Smiluj se nade mnou, Hospodine, nebo jsem
churavý; uzdrav mne, Hospodine, jeto tøesou se kosti moje.
I duše má je silnì rozbouøena. A ty, Hospodine, jak dlouho ještì? Uèiò zmìnu, Hospodine – vysvoboï duši mou, spasi mne
dle milosrdenství svého. Nebo nikdo z mrtvých nevzpomíná
tebe, a v pekle kdo tì oslavuje? Vyèerpán jsem sténáním svým,
kadé noci omývám pláèem loe své, slzami svými rosím postel
svou. Kalí se zrak mùj kvùli hnìvu protivníkù, zchátral jsem
uprostøed všech tìch nepøátel mých. Odstupte ode mne všichni, kdo pášete nepravosti, vdy uslyšel Hospodin mého pláèe
hlas! Vyslyšel Hospodin prosby mé, Hospodin pøijímá modlitbu mou. A zastydí se a skrèí všichni nepøátelé moji, a obrátí
se nazpìt a zahanbeni jsou náhle.
almista ète alm 12. (13.)

Za dobrodince naše i slouící nám.
Za ty, kteøí uloili nám nehodným modliti se za nì.
Za vysvobození zajatých.
Za otce a bratry naše, kteøí odešli.
Za ty, kteøí se po moøi (i ve vzduchu) plaví.
Za ty, kteøí v nemocích leí.
Pomodleme se i za hojnost plodù zemských.
28

Jak dlouho ještì, Hospodine?, budeš na mne zapomínati dokonce? Dokavad a odvraceti budeš tváø svou ode mne? Dokavad budu skládat myšlenky v duši své a al v srdci mém dnem
i nocí? Jak dlouho ještì vyvyšovati se bude nepøítel mùj nade
mnou? Shlédni a vyslyš mne, Hospodine, Boe mùj. Osvì oèi
mé, abych snad neusnul spánkem smrti. A neøekne nepøítel
mùj: Zvítìzil jsem nad ním! Ti, kteøí mne suují, plesati budou, klesnu-li. Já však v milosrdenství tvé jsem doufal. Radovati se bude srdce mé ze spasení tvého; opìvovati budu Hospo5
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dina, e mi tak dobøe uèinil, a zpívati budu jménu Hospodina
nejvyššího.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.
almista:

Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a na
vìky vìkùv. Amen.
almista ète alm 24. (25.)

K tobì, Hospodine, pozdvihl jsem duši svou, Boe mùj, v tebe
jsem doufal, nech nejsem zahanben navìky! A neposmívají se
nade mnou nepøátelé moji. Nebo ádný z doufajících v tebe nebude zahanben. Pohanìni buïte všichni, kteøí darmo nepravosti èiníte. Cesty své uka mi, Hospodine, a stezkám svým
mne vyuè. Veï mne k pravdì své a pouèuj mne, nebo ty jsi
Bùh, Spasitel mùj, a na tebe jsem spoléhal kadého dne. Rozpomeò se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá,
nebo trvají od vìkù. Høíchù mladosti mé a nevìdomosti mé
nevzpomínej. Podle milosrdenství svého pamatuj na mne, pro
dobrotu svou, Hospodine. Blahý a spravedlivý jest Hospodin,
proto bloudícím ukáe cestu zákona. On mírné vede v úsudku, nauèí tiché cestám svým. Všechny cesty Hospodinovy jsou
milosrdenstvím a pravdou tìm, kteøí hledají zákona jeho
a svìdectví jeho. Pro jméno své, Hospodine, oèisti høích mùj,
nebo jest veliký. Jaký je èlovìk, jen se bojí Hospodina? Takovému On Zákonem svým urèuje, kterou cestu si zvolit. Duše
jeho v dobrém pøebývati bude a potomstvo jeho za dìdictví
obdrí zemi. Tvrzí jest Hospodin tìm, kteøí se ho bojí; zvìstuje jim to smlouva Jeho. Oèi své upírám na Hospodina vdycky,
nebo on vytrhne z léèky nohy mé. Popatøi na mne a smiluj se
6
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Knìz ète pøed ikonou Spasitele další modlitbu – k Pánu našemu
Jeíši Kristu (od mnicha Antiocha):

A

dej nám, Vládce, ke spánku se chystajícím, klid tìla
i duše, a uchraò nás od temného snu høíšného a ode všech
temných noèních rozkoší. Zkro útoky vášní, uhas havé
støely ïáblovy, jimi se na nás sápe jeho klam. Tìla našeho
vzpoury zaeò a všechno uvaování naše pozemské i tìlesné
utiš. A daruj nám, Boe, mysl bdìlou, myšlenky èisté, srdce
støízlivé, spánek lehký a bez všech ïábelských pøeludù. Postav
nás v èas modlitby upevnìné v pøikázáních tvých a pamatování na soudy tvé v sobì neochvìjnì udrující. Celonoèní slavosloví nám daruj, abychom pìli, blahoøeèili a slavili pøeèestné
a velikolepé jméno tvé, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní
i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.

P
N

øeslavná vdycky Panno, Matko Krista Boha, pøines naši
modlitbu Synu svému a Bohu našemu, aby skrze tebe
spasil duše naše.
Další modlitba – od sv. Joannikia:

adìje má je Otec, útoèištì mé Syn, záštita má Duch Svatý.
Trojice svatá, sláva tobì!

almista:

»Sláva… I nyní…«

Hospodi, pomiluj (tøikrát). Poehnej!

V

A poté knìz (na soleji obrácen do chrámové lodi) øíká nad námi
(k zemi sklonìnými) místo propuštìní:

ládce mnohomilostivý, Pane Jeíši Kriste, Boe náš, na
pøímluvy nejèistší Vládkynì naší, Bohorodice a vdycky
Panny Marie, mocí uctívaného a ivotodárného Køíe, za
pomoci úctyhodných nebeských beztìlesných mocností, dùstoj27
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N

Knìz ète pøed ikonou Bohorodice prosebnou modlitbu k pøesvaté
Bohorodici – od Pavla, mnicha obydlí Euergetidy (øeèené: dobro
pùsobící):

eposkvrnìná, nevinná, neporušená, pøeèistá Panno, bezúhonná, Boí nevìsto, Vládkynì, je jsi Boha Slovo pøeslavným porozením svým s lidmi sjednotila a nad porušenou pøirozenost našeho rodu se povznesla a s nebeským se spojila, která jsi beznadìjných jediná nadìje a zápasících pomoci,
pohotová zastánkynì k tobì se utíkajících, a všech køesanù
útoèištì, nezoškliv si mne høíšného, který se poskvrnil neèistými myšlenkami a øeèmi, a skutky sebe neuiteèným uèinil,
a rozum lenivosti a svìtským rozkoším zotroèil. Ale jako Matka lidumilného Boha, lidumilnì slituj se nade mnou høíšným
a nevìrným, a pøijmi moje modlitby, je tobì pøináším z poskvrnìných úst svých. Syna svého a našeho Vládce a Pána
s pouitím své mateøské smìlosti pros, aby otevøel i mnì lidumilnou náruè své dobrotivosti, a nepøihlíeje k mým nesèíslným prohøešením, obrátil mne k pokání a uèinil vìrným plnitelem svých pøikázání. A zastávej se mne vdy jako milostivá,
milosrdná a dobro èinící, v nynìjším ití vroucná zastánkynì
a pomocnice, nepøátelské útoky zahánìjící a ke spasení mne
pøivádìjící, i v èase smrti mé ubohou duši mou zachovávající
a temné tváøe zlých bìsù od ní do dáli zahánìjící, v strašný pak
den soudu od vìèných muk mne vysvobozující a jako dìdice nevýslovné slávy Syna svého a Boha našeho mne ukazující. Toho
a dosáhnu, Vládkynì moje, pøesvatá Bohorodice, tvým prostøednictvím a zastáním, jako i blahodatí a lidumilností jednorozeného Syna tvého, Pána a Boha a Spasitele našeho Jeíše
Krista, jemu náleí všecka sláva, èest i klanìní, s bezpoèáteèným Otcem jeho a pøesvatým, blahým a ivotodárným Duchem jeho, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv. Amen.
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nade mnou, nebo osamìlý a nuzný jsem. Souení srdce mého
rozmnoila se, z bìd mých vyveï mne. Pohleï na poníení a vysílení mé, a odpus všechny høíchy mé. Popatøi na nepøátele
mé – jak rozmnoili se a jakou nenávistí nešlechetnou nenávidí
mne! Ochraòuj duši mou a vysvoboï mne, nech nejsem zahanben, e v tebe jsem doufal. Dobrosrdeèní a šlechetní pøipojili se
ke mnì, nebo oèekával jsem tebe, Hospodine. Vysvoboï, Boe,
Israele ze všelikých souení jeho.
almista ète alm 30. (31.)

V tebe, Hospodine, jsem doufal, nech nejsem zahanben navìky; ve spravedlnosti své vysvoboï mne a spasi mne. Nakloò
ucho své ke mnì, pospìš vysvobodit mne. Budi mi Bohem –
ochráncem mým a domem bezpeèným, abych spasen byl. Nebo
vláda má a útoèištì mé jsi ty, a pro jméno své vedeš mne a nasycuješ. Vyveï mne z osidla toho, které na mne nastrojili,
nebo ty, Hospodine, jsi ochránce mùj. V ruce tvé porouèím ducha svého. Vysvobodils mne, Hospodine, Boe pravdy. V nenávist jsi pojal tìch, kdo daremnì ctí marnosti; já pak v Hospodina doufal jsem. Radovati a veseliti se budu v milosrdenství
tvém. Nebo vzezøel jsi na poníení mé, vysvobodil jsi z neštìstí
duši mou. A neponechal jsi mne v rukou nepøátel, leè postavil
jsi na místì širém nohy mé. Smiluj se nade mnou, Hospodine,
nebo souení mám; od hnìvu tvého zkalilo se oko mé, duše má
i nitro mé. Proto vytrácí se v bolesti ivot mùj a léta má ubìhla v úpìní. Zemdlena jest v ubohosti síla má a tøesou se kosti
mé. Pro všechny nepøátele své uèinìn jsem pohanìným, tím
spíše i pro sousedy své; strašným stal jsem se pro známé své –
kteøí z nich mne venku uvidìli, utíkali ode mne pryè. Byl jsem
zapomenut v srdcích jejich, jako bych ji mrtev byl. Uèinìn
jsem jako nádoba roztøíštìná. Nebo slyšel jsem utrhání od
mnohých pøebývajících vùkol. Kdy scházeli se spolu proti
mnì, o tom, jak by odejmuli duši mou, radili se. Já však v tebe
7
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skládal jsem nadìji, Hospodine, øekl jsem: Bùh mùj jsi ty!;
v rukou tvých je údìl mùj. Vytrhni mne z rukou nepøátel mých
i tìch, kteøí mne pronásledují. Zjev tváø svou sluebníku svému a spasi mne dle milosrdenství svého. Hospodine, a
nejsem zahanben, e vzýval jsem tebe! Necha jsou zahanbeni
bezboníci a do pekla a klesnou. Nech onìmìjí ústa lstivá, je
v pýše a pohrdání pomlouvají spravedlivého, jakoby páchal nepravost. Jak velice mnoho je dobroty tvé, Hospodine, kterou jsi
uchoval bojícím se tebe a pøipravil tìm, kteøí doufají v tebe
pøed syny lidskými! Ukryješ je pod záštitou tváøe své pøed
vzbouøením lidským. Skryješ je ve svatyni pøed jazyky svárlivými. Poehnaný je Hospodin, nebo podivuhodnì ukázal milost svou, která je jako hradby mìstské. Já pak øekl ve vytrení
svém: Zavren jsem od zraku tváøe tvé. Proto vyslyšel jsi hlas
modlitby mé, kdy volal jsem k tobì. Milujte Hospodina, všichni svatí jeho, nebo pravdu si ádá Hospodin, odplatí však tìm,
kteøí si vedou nadmíru pyšnì. Zmute se a posilòte srdce své,
všichni, kteøí doufáte v Hospodina!

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

almista ète alm 90. (91.)

Kdo s pomocí Nejvyššího ije, pod ochranou Boha nebeského
pøebývá. Praví Hospodinu: Tys zastánce mùj a útoèištì mé,
Bùh mùj, v nìho doufám. Nebo On tì vysvobodí ze sítí lovcù
a od úmyslù útoèníkù. Ramenem svým zaštítí tì, pod Jeho køídly budeš v bezpeèí. Jako štít tì bude chránit pravda Jeho. Nebudeš se báti hrùzy noèní ani støely létající ve dne, rány dopadající v noci, nemoci ani bìsa poledního. Padne jich po boku
tvém tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobì se však ta zhouba
nepøiblíí. Jenom oèima svýma to spatøíš a odplatu høíšníkù
uvidíš. Protoe jsi pravil: „Tys, Hospodine, nadìje má,“ a Nejvyššího jsi uèinil útoèištìm svým, nepøihodí se ti nic zlého, ani
se nepøiblíí rána k pøíbytku tvému. Nebo andìlùm svým pøikázal o tobì, aby tì ochraòovali na všech cestách tvých. Na
8

Diákon nebo almista:

Ve jménu Pánì poehnej, otèe.

Knìz vychází pøed královské dveøe.
Knìz: Boe, slituj se nad námi, poehnej nám, rozjasni tváø svou

na nás a smiluj se nad námi.
almista:

Amen.

Následují tøi velké poklony s modlitbou
sv. Efréma Syrského. Knìz:

Pane a Vládce ivota mého, chraò mne od ducha lenosti, sklíèenosti, panovaènosti a prázdnomluvnosti. (Poklona)
Ducha pak èistoty, pokory, trpìlivosti a lásky udìl mi, sluebníku svému. (Poklona)
Ó Pane a Králi, dej, abych vidìl provinìní svá a neodsuzoval
bratra svého, nebo tys blahosloven na vìky vìkùv. Amen.
(Poklona)

Dále všichni – 12 malých poklon s modlitbou:

Boe, oèisti mne høíšného a smiluj se nade mnou.
A opìt modlitba sv. Efréma Syrského s jednou velkou poklonou na
konci. Knìz:

Pane a Vládce ivota mého…
almista:

Amen.

Následuje: trojsvatá píseò (se tøemi poklonami) a po Otèe náš.

Hospodi, pomiluj. (Dvanáctkrát)
25
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tvá se nad námi nesmilovávala, jak bychom smìli opìvovat
tebe, Spasitele, jeho andìlé slavosloví neustále? Zpytovateli
lidských srdcí, slituj se nad dušemi našimi.

ruce tì vezmou, aby sis neporanil o kámen nohu svou. Po zmiji
a baziliškovi šlapat budeš, pøemùeš lva i draka. Dí Bùh: „Protoe ve mne doufal, tedy vysvobodím a ochráním ho, nebo poznal jméno mé. Vzývati mne bude a vyslyším ho, pøi nìm jsem
v souení, vysvobodím a oslavím ho. Dlouhým vìkem ho
nasytím a ukái mu spasení své.“

»I nyní…«
Mnohá jsou provinìní má, Bohorodice; k tobì se utíkám, Èistá,
spasení si ádaje. Navštiv nemocnou duši mou, jediná blahoslovená, a pros Syna svého a Boha našeho, aby udìlil mi odpuštìní hrozných skutkù mých.
Nejsvìtìjší Bohorodice, neopouštìj mne v èase ivota
mého, pod lidskou ochranu mne nesvìøuj, ale sama se mne zastávej a smiluj se nade mnou.
Zpìv:

Všechnu nadìji svou v tebe jsem sloil, Matko Boí, ochraòuj
mne pod záštitou svou.
Hospodi, pomiluj. (Ètyøicetkrát)

V

kadé dobì a kadou hodinu, na nebi i na zemi uctívaný
a oslavovaný Kriste, Boe, dlouhoshovívavý, mnohomilostivý, mnohomilosrdný, který spravedlivé miluješ a nad
høíšníky se smilováváš, jen všechny zveš ke spasení pro zaslíbení budoucích blah; ty sám, Hospodine, pøijmi v tuto hodinu
i naše modlitby a veï ivot náš k naplòování pøikázání tvých.
Posvì duše naše, tìla oèis, myšlení uprav, oèis mysl a vysvoboï nás od všelikého souení, zla i bolesti. Ohraï nás svatými
tvými andìly, abychom vojskem jejich ochránìni a vedeni dosáhli jednoty víry a poznání nepøístupné slávy tvé, nebo blahosloven jsi na vìky vìkùv. Amen.
Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)

almista: Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky,
a na vìky vìkùv. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, sláva tobì, Boe! (Tøikrát)
Hospodi, pomiluj. (Tøikrát)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv. Amen.
(Je-li pùst, konají se tøi poklony.)

Diákon otevírá svaté dveøe.

Pak zaèínají verše zpívané velebnì, ne rychle, a hlasitì. Pìjí støídavì oba klirosy. Jinou variantou pøednesu tohoto hymnu je: knìz
ète vdy první polovinu verše a druhou polovinu (tj. refrén: „Nebo
s námi jest Bùh“) odpovídá almista èi všichni pøítomní. (Znaèky y
umístìné obèas v první polovinì verše pomáhají pøi zpìvu této
první poloviny verše, tj. neoznaèují støídání zpìvákù.)

S námi Bùh, pochopte, národové, y a pokoøte se.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Slyšte to všichni a do konèin zemì.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Mocní, pokoøte se.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
I kdybyste se znovu vzmohli, y budete opìt poraeni.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Vás, je pakty uzavíráte, y vyvrátí Hospodin.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

»Sláva… I nyní…«
24
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Ani slovo, které byste vyhlásili, y nedokáete splnit.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Strašení vašeho se nezalekneme, y nás nezmatete.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Hospodina, Boha našeho, však svìtit budeme, y jen Jeho se
báti budeme. — Nebo s námi (jest) Bùh.

Velké poveèeøí

uveden na zaèátku sluby pøed kánonem sv. Ondøeje). Následnì pak ihned
kánon øadovému svatému nebo
Bohorodici.
Velkopostní poveèeøí pokraèuje nyní
takto:

Po ukonèení troparù kánonu se ète
trojsvatá píseò a po Otèe náš.

A doufati-li v Nìho budu, y On mým posvìcením bude.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
V Nìho nadìji svou skládati budu, y a On mne zachrání.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Hle, zde jsem já a dìti, y které mi dal Bùh.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

novo…« a po »Poehnání Hospodinovo na
vás…« se zaèíná èíst šestialmí a jitøní
bohoslubou se pokraèuje ve sváteèním
všenoèním bdìní. Tím sváteèní poveèeøí
skonèilo. o

Pak zpíváme hlasitì a pomalu (táhle) píseò ze almu 150.;
(støídavì oba klirosy) na hlas 6.:

Pane mocností, budi s námi, pomocníka jiného mimo tebe
v souení nemáme. v Pane mocností, smiluj se nad námi.
(Dvakrát)

Lid chodící ve tmì, y uvidìl svìtlo veliké.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

1 Chvalte Boha ve svatých jeho, chvalte Ho na nebesích,
všechny mocnosti Jeho. — Pane mocností, budi s námi…

Vám, ijícím v zemi a stínu smrti, y vzešlo svìtlo.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

2 Chvalte Ho pro sílu Jeho, chvalte Ho pro nesmírnou velikost Jeho. — Pane mocností, budi s námi…

Nebo se nám narodilo dítì, y syn je darován nám.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

3 Chvalte Ho hlasem trouby, chvalte Ho harfou i citarou. —
Pane mocností, budi s námi…

Vláda je na rameni jeho.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

4 Chvalte Ho na tympánech a sborem. Chvalte Ho strunami
a flétnou. — Pane mocností, budi s námi…

A velikost jeho nemá hranic.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

5 Chvalte Ho na cimbálech zvuèných. Chvalte Ho cimbály
hlasitými. — Pane mocností, budi s námi…

Nazýván je jménem – y andìl rady veliké.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Podivuhodný rádce.
— Nebo s námi (jest) Bùh.

Zpívají všichni:

Chvalte Boha ve svatých jeho, chvalte Ho na nebesích, všechny
mocnosti Jeho. — Pane mocností, budi s námi…
»Sláva…«
Pane, kdybychom svaté tvé za pøímluvce nemìli, a dobrotivost

10
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Synu jednorozený, Jeíši Kriste, a Duchu Svatý. Hospodine
Boe, Beránku Boí, Synu Otce, jen snímáš høích svìta, smiluj se nad námi. Jen béøeš na sebe høíchy svìta, pøijmi prosbu
naši. Jen sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Nebo tys
jediný svatý, tys jediný Pán, Jeíš Kristus, ve slávì Boha Otce,
amen.
Kadé noci tì budu blahosloviti a velebiti jméno tvé na vìky,
a na všechny vìky vìkùv. Hospodine, tys byl útoèištì naše od
pokolení do pokolení. Pravil jsem: Hospodine, smiluj se nade
mnou, uzdrav duši mou, nebo jsem zhøešil tobì. Hospodine,
k tobì jsem se utekl, nauèi mne plnit vùli tvoji, nebo tys Bùh
mùj. U tebe jest pramen ivota, ve svìtle tvém uzøím svìtlo.
Uštìdøi milost svou tìm, kteøí poznali tebe.
Dále:

Dej, Hospodine, abychom noc tuto | bez høíchu strávili.
Blahosloven jsi, Hospodine, | Boe otcù našich,
a chváleno a velebeno jest jméno tvé | na vìky. Amen.
Budi, Hospodine, milost tvá na nás, |
nebo doufali jsme v tebe.
Blahosloven jsi, Hospodine, | pouè nás Zákonem svým.
Blahosloven jsi, Vládce, | nauè nás Zákonu svému.
Blahosloven jsi, Svatý, | osvì nás zákony svými.
Hospodine, milost tvá jest na vìky, |
neopovrhuj dílem rukou svých.
Tobì náleí chvála, | tobì náleí píseò,
tobì sláva náleí, | Otci i Synu i Svatému Duchu,
i nyní i vdycky, | a na vìky vìkùv. Amen.
Ve dny svaté ètyøicátnice po prvním
týdnu velkopostním, kdy se u neète
kánon sv. Ondøeje Krétského, se na
tomto místì ète alm 69./70. (který je

Pøi sváteèní slubì se na tomto místì zaèínají èíst litijní stichiry, koná se litije,
poehnání chlebù (jako pøi velké veèerní), poté se zpívá »Budi jméno Hospodi-
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Bùh silný a mocný, y vládce pokoje.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Otec budoucího vìku.
— Nebo s námi (jest) Bùh.
Nakonec se zpívá stejnì, jako je uvedeno výše:

S námi Bùh, pochopte, národové,
— Nebo s námi (jest) Bùh.

y a pokoøte se.

(Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.)
S námi Bùh, pochopte, národové,
— Nebo s námi (jest) Bùh.

y a pokoøte se.

(I nyní i vdycky, a na vìky vìkùv, amen.)
S námi Bùh, pochopte, národové,
— Nebo s námi (jest) Bùh.
A nakonec všichni spoleènì pomalu:

y a pokoøte se.

Nebo s námi (jest) Bùh.
Diákon zavírá svaté dvéøe.

A hned následující tropary (støídavì oba klirosy nebo almista):

Den minul, ‘ vzdávám ti díky, Pane, ‘ veèer a noc bez høíchu,
prosím, dej mi, Spasiteli, ‘ a spasi mne.
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu.
Den minul, ‘ vzdávám ti chválu, Vládce, ‘ veèer a noc bez pokušení, prosím, dej mi, Spasiteli, ‘ a spasi mne.
I nyní i vdycky a na vìky vìkùv. Amen.
Den minul, ‘ oslavuji tì v písních, Svatý, ‘ veèer a noc bez úkladù, prosím, dej mi, Spasiteli,’ a spasi mne.
Beztìlesné bytosti cherubínské neumlkajícími písnìmi
oslavují tebe. Šestikøídlá stvoøení, serafíni neutichajícími hla-

Všichni:

11
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sy vyvyšují tebe, všechny voje andìlské trojsvatými písnìmi
velebí tì. Nebo pøede všemi jsi ty, Otec jsoucí, mající bezpoèáteèného Syna svého, a nesoucí Ducha ivota stejné cti — zjevená Trojice nerozdílná. Pøesvatá Panno, Matko Boí, a všichni,
kdo jste oèividci a sluebníky Boího Slova, všechny sbory
prorokù a muèedníkù, poívající nesmrtelného ivota, modlete
se usilovnì za kadého z nás, nebo v nouzi jsme všichni. Nech
zbaveni jsouce oklamání od Zlého, andìlskou pìjeme píseò:

zpátek se studem, kdo mi øíká: „Dobøe ti tak!“ A jásá a plesá
z tebe kadý, kdo hledá tebe, Boe. A neustále øíká: „Hospodin budi veleben!“ kdo miluje tvou spásu. Já pak chudý jsem
a ubohý, Boe, pøispìj mi na pomoc. Pomoc má a vysvoboditel
mùj jsi ty, Hospodine, neprodlévej.

Svatý, svatý, svatý, trojsvatý Hospodine, smiluj se nad námi
a spasi nás. Amen.
Vìøím v jednoho Boha, Otce, Vševládce,
Stvoøitele nebe a zemì, všeho viditelného i neviditelného.
I v jednoho Pána, Jeíše Krista, Syna Boího, jednorozeného
a z Otce zrozeného pøede všemi vìky. Svìtlo ze Svìtla, Boha
pravého z Boha pravého, rozeného, nestvoøeného, jednobytného s Otcem, skrze nìho vše uèinìno bylo. Jen pro nás lidi
a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtìlil se z Ducha Svatého
a Marie Panny a èlovìkem se stal. Jen za nás ukøiován byl
pod Pontským Pilátem, trpìl a pohøben byl. A tøetího dne vstal
z mrtvých podle Písem. Vystoupil na nebesa a sedí po pravici
Otce. A znovu pøijde se slávou soudit ivé i mrtvé; jeho království nebude mít konce.
I v Ducha Svatého, Pána, oivujícího, jen z Otce vychází a s
Otcem i Synem spoluctìn a spoluoslavován jest a mluvil skrze
proroky.
I v jednu svatou, obecnou a apoštolskou Církev.
Vyznávám jeden køest na odpuštìní høíchù.
Oèekávám vzkøíšení mrtvých a ivot vìku budoucího. Amen.

Poté tichým hlasem:

Dále verše — první se opakuje tøikrát, další dvakrát (s velkou poklonou). Obvykle kadý verš poprvé zpívá knìz, a vìøící opakují:

Pøesvatá Vládkynì, Bohorodice,
12

y pros za nás høíšné.

Poté alm 142. (143.)

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, pro pravdu svou pozoruj
prosby mé. Vyslyš mne pro spravedlnost svou. A nevcházej
v soud se sluebníkem svým, nebo není spravedliv pøed tebou
niádný z ivých. Nebo stíhá nepøítel duši mou, poníil a
k zemi ivot mùj; vsadil mne do temnoty, jako jsou ti, kteøí od
vìkù zemøeli. Sklíèen je ve mnì duch mùj a neklidné je ve mnì
srdce moje. Vzpomínám na dny dávné, uèím se ze všech skutkù
tvých, v dílech rukou tvých nalézám pouèení. Vztahuji k tobì
v modlitbì ruce své, duše má ízní po tobì jako vyprahlá zemì.
Rychle mi popøej sluchu, Hospodine, nebo duch mùj prchá.
Neodvracej tváøe své ode mne, jinak budu podoben tìm, kteøí
do hrobu klesli. Dej, a uslyším z jitra o milosti tvé, nebo
v tebe doufám. Uka mi cestu, Hospodine, po které mám kráèet, nebo k tobì se povznáším v duši své. Zapuï ode mne nepøátele mé, nebo k tobì se utíkám. Nauè mne plnit vùli tvou,
nebo Bùh mùj jsi ty. Duch tvùj dobrý povede mne do zemì
spravedlnosti. Pro jméno své, Hospodine, ivot mi daruješ ve
spravedlnosti své, vyvedeš ze souení duši mou. A v milosti své
vyhladíš nepøátele mé a znièíš všecky, kdo mne utlaèují,
nebo jsem sluebník tvùj.

S

almista ète velké slavosloví:

láva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vùle.
Chválíme tebe, blahoslovíme tebe, klaníme se tobì, oslavujeme tebe. Díky vzdáváme tobì pro velikou slávu tvou.
Hospodine, Králi nebeský, Boe Otèe Vševládce, Hospodine,
21
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Bránu milosrdenství otevøi nám, poehnaná Bohorodice, y abychom doufajíce v tebe nezhynuli, y ale osvobozeni byli tebou od
všeliké bídy, y jeto jsi spása pokolení køesanského.

Všechny nebeské mocnosti svatých andìlù a archandìlù, y
proste za nás høíšné.

Po kondaku svátku se pokraèuje zde:

Svatí slavní apoštolé, proroci a muèedníci a všichni svatí,
proste za nás høíšné.

Hospodi, pomiluj. (Ètyøicetkrát)
»Sláva… I nyní…« Tebe nad cherubíny ctìnìjší…
Knìz vychází pøed zavøené královské
dveøe.
Diákon nebo almista:

Diákon vychází severními dveømi,
s orarem v pozdviené pravici zvolá
pøed otevøenými královskými dveømi:

Ve jménu Pánì poehnej, otèe.

(Diákon se

pøeehná, ukloní se lidu a odchází zpìt do oltáøe.)

Na pøímluvy svatých otcù našich, Pane Jeíši Kriste,
Boe náš, smiluj se nad námi.
Knìz:

almista:

V

Amen.

(Zde se vzpomíná i na svatého, jemu je zasvìcen chrám.)

Nepøemoitelná a nepochopitelná Boská sílo uctívaného
a oivujícího Køíe, y neopouštìj nás høíšné.
(Boe, oèisti nás høíšné.)
y a smiluj se nad námi.

Následuje: trojsvatá píseò a po Otèe náš.

ládce, Boe, Otèe všemohoucí, Pane, Synu jednorozený,
Jeíši Kriste a Duchu Svatý, jediné Boství, jediná Sílo,
smiluj se nade mnou høíšným a skrze tobì známé soudy
spasi mne, nehodného sluebníka svého, nebo blahosloven
jsi na vìky vìkùv.
Amen.

Knìz se vrací do oltáøe.
almista:

y

Ctihodní a bohonosní otcové naši, pastýøi a uèitelé celého svìta, y proste za nás høíšné.

Boe, oèisti nás høíšné

Knìz ète modlitbu:

almista:

Svatý Jene, proroku a pøedchùdce a køtiteli Pána našeho,
Jeíše Krista, y pros za nás høíšné.

Diákon zavírá svaté dvéøe.

Pojïte, pokloòme se…

(Tøikrát)

Diákon otevírá svaté dvéøe.
almista ète níe uvedené tropary
a bohorodièen podle dne v týdnu:

almista – místo zde níe uvedených –
zpívá tropar svátku. A pak hned:
»Hospodi, pomiluj« (40krát), »Sláva…
I nyní…« jak je uvedeno dále níe (viz
str. 15).

V pondìlí a ve støedu veèer (hlas 2.):

Osvi oèi mé, Kriste Boe, a nikdy neusnu spánkem smrtelným, nech nikdy neøekne nepøítel mùj: Jsem silnìjší ne on.
»Sláva…«

Poté alm 69. (70.):

Boe, na pomoc mi pospìš, Hospodine! Neotálej u a pomoz mi.
A zahanbeni jsou a zastydí se, kdo hledají duše mé. Ké táhnou zpìt s hanbou, kdo mi pøejí zlého! Rychle a se obrátí na-

Budi zastáncem duše mé, Boe, nebo procházím mezi mnohými osidly; vysvoboï mne z nich a spasi mne, Blahý, jako
lidumil.

20
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»I nyní…«
Pøeslavnou Matku Boí, nad andìly svìtìjší, neustále opìvujeme, vyznávajíce srdcem i ústy tuto Bohorodici, nebo nám
vpravdì porodila Boha vtìleného a modlí se bez pøestání za
duše naše.
V úterý a ve ètvrtek veèer (hlas 8.):

Pane, ty víš, e neviditelní nepøátelé moji neusínají; nemohoucnost bídného tìla mého znáš, Tvùrce mùj. Proto tedy do
rukou tvých porouèím ducha svého, skryj mne pod køídly dobroty tvé, abych nikdy neusnul spánkem vìèné smrti. Oèi mysli
mé osvì, abych zalíbení nalezl v Boských slovech tvých,
a podzdvihni mne v èas pøíhodný k oslavování tebe, nebo ty
jediný jsi Blahý a lidumil.

Velké poveèeøí

jsem mnohými okovy eleznými, abych nepovyšoval hlavy své,
a není pro mne úlevy; jeliko rozhnìval jsem prchlivost tvou,
a co zlé je pøed tebou, uèinil jsem, nekonav vùli tvou, a pøikázání tvých jsem nezachovával. A nyní skláním kolena srdce svého, ádaje od tebe dobrotivosti tvé; zhøešil jsem, Hospodine,
zhøešil jsem a nepravosti své znám, leè v modlitbì prosím: Daruj mi úlevu, Hospodine, ulehèi mi a nezahubi mne s nepravostmi mými. Nechovej na vìky nevraivost ke mnì kvùli zlu,
co jsem páchal, neodsuzuj mne pro nì do podsvìtí. Vdy ty jsi,
Boe, Bùh kajícníkù; na mnì zjevíš všechnu dobrotivost svou,
kdy podle hojnosti milosti své spasíš mne, aè nehoden jsem;
a já chváliti budu tebe bez ustání po všechny dny ivota svého;
nebo tebe opìvují všechny mocnosti nebeské a tvá jest sláva,
na vìky vìkùv. Amen.

Stíšek: Shlédni a vyslyš mne, Hospodine, Boe mùj.

Trojsvatá píseò (se tøemi poklonami) a po Otèe náš.

Soud tvùj bude strašný. Vdy andìlé tam stanou, lidé budou
pøivedeni, knihy otevøeny, skutky zpytovány, myšlenky muèivì
odhaleny. Jaký bude soud pro mne, který jsem byl v høíchu poèat? Kdo mi uhasí oheò?, kdo mi osvítí tmu?, jestli ty se nade
mnou nesmiluješ, Pane, jako lidumil?

Dle øecké praxe se i pøi velkopostní slubì nyní otevírají svaté dveøe.

»Sláva…«
Daruj mi slzy, Boe, jako tenkrát enì høíšnici. Uèiò mne hodným, abych jimi smáèel nohu tvou já, jeho jsi z cesty klamu
vysvobodil; a jako myro vonné abych ti pøinesl ivot èistý, jaký
se rodí z pokání. Ké uslyším i já vytouený hlas tvùj: Víra tvá
spasila tì, jdi v pokoji.
»I nyní…« (Bohorodièen)
Maje nezahanbitelnou nadìji v tobì, Bohorodice, zachráním
se. Získav tvé zastání, Pøeèistá, nezaleknu se. Odeenu nepøátele své a zvítìzím nad nimi; jedinou zbrojí, v ni se odìji, bude
14

A následuje zpìv níe uvedených troparù (hlas 6.):

Diákon otevírá svaté dvéøe. Zpívá se
kondak svátku. Pak hned následuje
»Hospodi, pomiluj« (40krát), jak je
uvedeno dále níe (viz str. 20).

Smiluj se nad námi, Pane, y smiluj se nad námi, y nebo ádné
omluvy nevìdouce, y tuto modlitbu tobì, z jako Pánu svému, y
my høíšníci y pøinášíme, y smiluj se nad námi.
»Sláva…«
Pane, smiluj se nad námi, nebo v tebe doufáme. y Nehnìvej se
na nás velmi, y ani rozpomínej se na høíchy naše, y ale pohleï
i nyní jako milosrdný na nás z a zbav nás nepøátel našich; y
nebo tys Bùh náš a my lid tvùj, y všichni dílo rukou tvých y
a jméno tvé vzýváme.
»I nyní…«
19
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dinovo a chválu jemu v Jerusalemì, a shromádí se spolu národy i králové, aby slouili Hospodinu. Pravil tento uboák
Jemu, kdy býval v plné síle své: „Povìz, kolik dnù mi zbývá,
uprostøed mých dnù neber mne odtud.“ Na pokolení a pokolení
jsou léta tvá: Hospodine, na poèátku jsi zemi zaloil a dílem rukou tvých jsou nebesa. Ona pominou, ty však navdy zùstáváš.
Všechna tato díla jako roucho zvetšejí, jako odìv je svineš a vše
se zmìní. Leè ty jsi stále tý, a léta tvá nikdy nepøestanou. Synové sluebníkù tvých usadí se zde a potomstvo jejich upevnìno bude na vìky.

záštita tvá a všemocná pomoc tvá. V modlitbì své volám k tobì:
Vládkynì, spasi mne pøímluvami svými a pozdvihni mne
z temného spánku, abych oslavoval tebe; mocí z tebe vtìleného
Syna Boího.

H

Knìz (mùe i almista) ète modlitbu Manassese, krále judského (pøi ní je v dobì velkopostní zvykem kleèet):

Po troparu svátku se pokraèuje zde:

Hospodi, pomiluj. (Ètyøicetkrát)
Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, i nyní i vdycky, a
na vìky vìkùv. Amen.
Tebe nad cherubíny ctìnìjší a nad serafíny bez pøirovnání
slavnìjší, bez porušení Boha Slovo porodivší, pravou Bohorodici velebíme.
Knìz vychází pøed zavøené královské
dveøe.

Diákon vychází severními dveømi,
s orarem v pozdviené pravici zvolá
pøed otevøenými královskými dveømi:

ospodine, Vševládce, Boe otcù našich, Boe Abrahámùv,
Izákùv a Jákobùv i potomstva jejich spravedlivého, který
jsi stvoøil nebe i zemi ve vší kráse jejich, který jsi spoutal
moøe slovem pøíkazu svého, uzavøel jsi propast a zapeèetil ji
strašným a slavným jménem svým, jeho se vše bojí: i mocnosti tvé nebeské tøesou se pøed tváøí tvou, nebo nikdo neobstojí
pøed velikolepostí slávy tvé a nesnesitelný je hnìv tvùj nad
tìmi, kdo se prohøeší proti pøíkazu tvému. Bezmìrná a neprobadatelná je milost zaslíbení tvých, nebo ty jsi Pán nejvyšší,
milosrdný, dlouhotrpìlivý a mnohomilostivý, a cítíš lítost nad
špatnostmi lidí. Ty, Hospodine, podle hojnosti dobrotivosti své,
zaslíbil jsi monost pokání a odpuštìní tìm, kteøí zhøešili proti
tobì; a v hojnosti slitování svých urèil jsi pokání høíšníkùm,
aby spaseni byli. Neustanovil jsi, Hospodine, Boe mocností,
toti pokání pro spravedlivé: Abraháma, Izáka a Jákoba, kteøí
neprovinili se proti tobì. Mnì høíšnému uloil jsi pokání, jeliko pøevýšila prohøešení má mnoství písku moøského. Rozmnoila se nepravost má, Hospodine, rozmnoila se má pøestoupení, a nejsem hoden vzezøít a pohlédnout na výsost nebeskou pro veliké mnoství nespravedlností svých. Zkroucen

ospodine, Pane, který jsi nás vysvobodil od všeliké støely
létající ve dne, zachraò nás té od všeho, co se plíí v temnotì. Pøijmi veèerní ertvu pozdviení rukou našich. Uèiò
nás hodnými, abychom èas vlády noci bez pokleskù pøekonali,
uniknuvše zkouškám zlých bìsù. Vysvoboï nás od všelikého
zmatení a úzkosti, které k nám od ïábla pøicházejí. Duším našim daruj lítost a myšlenkám našim péèi o zodpovídání se na
hrozném a spravedlivém soudu tvém. Bázeò pøed tebou pøipevni k našim tìlùm a umrtvi údy naše jsoucí z tohoto svìta;
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Diákon nebo almista:

Jménem Pánì poehnej, otèe.

(Diákon se

pøeehná, uklolní se lidu a posléze odchází zpìt do oltáøe.)

Na pøímluvy svatých otcù našich, Pane Jeíši Kriste,
Boe náš, smiluj se nad námi.

Knìz:

almista:

H

Amen.

Knìz ète modlitbu sv. Basila Velikého:
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nech jsme i v tišinì spánku osvìcováni zøením soudù tvých.
Vzdal od nás všeliké nepatøièné pøedstavy a škodlivé chtíèe.
Postav nás v èas modlitby upevnìné ve víøe a prospívající v zachovávání pøikázání tvých; milostivostí a dobrotou jednorozeného Syna tvého, s ním blahosloven jsi s pøesvatým a oivujícím Duchem tvým, nyní i vdycky, a na vìky vìkùv.

chtìl obì, pak bych ji dal; leè v zápalných obìtech nemáš zalíbení. Obìtí Bohu milou je duch zkormoucený, srdcem zkroušeným a pokorným Bùh nepohrdne. Proka dobrodiní Sionu,
Hospodine, v zalíbení svém; nech zbudovány jsou zdi
jerusalemské. Tehdy zalíbíš sobì obì spravedlnosti, ertvu
a celopaly; tehdá beránky na oltáø tvùj klásti budou.

almista:

Amen.

alm 101. (102.)

Smiluj se nade mnou, Boe, podle velikého milosrdenství svého a podle mnoství slitování svých oèisti nepravost mou. Dokonale omyj mne od nepravosti mé a od høíchu mého oèisti
mne. Nebo nepravost svou já znám, a høích mùj pøede mnou je
vdycky. Proti tobì samému jsem zhøešil, a co zlé je pøed tebou,
uèinil jsem; take spravedlivé budou rozsudky tvé a zvítìzíš,
a budeš soudit. Nebo hle, v nepravostech jsem byl zplozen a v
høíších poèala mne matka moje. Ty však pravdu sis zamiloval,
tajemství velemoudrosti své a to, co je v ní skryto, jsi mi zjevil.
Skropíš mne yzopem, a oèištìn budu; omyješ mne, a stanu se
bìlejším ne sníh. Sluchu mému radost a veselí dáš – zaradují
se kosti poníené. Odvra oblièej svùj od høíchù mých a oèis
všechny nepravosti mé. Srdce èisté stvoø ve mnì, Boe, a ducha
pravého obnov v nitru mém. Neodvrhuj mne od tváøe své a Ducha tvého svatého neodnímej ode mne. Navra mi radost spasení tvého a Duchem panujícím upevni mne. Nauèím provinilce
cestám tvým, a bezboníci se obrátí k tobì. Zbav mne viny za
prolévání krve, Boe, Boe spasení mého!, a mùj jazyk s veselím bude oslavovat spravedlnost tvou. Hospodine, rty mé otevøi, a ústa má zvìstovat budou chválu tvou. Nebo kdybys byl

Hospodine, vyslyš modlitbu mou, ké k tobì dolehne volání
mé! Neodvracej tváøe své ode mne v den trápení mého. Pøikloò
ucho své ke mnì, v den, kdy vzývati budu tebe, rychle vyslyš
mne. Nebo prchají jako dým dny mé, a kosti moje vyschlé jsou
jako suché klestí. Poseèen jsem jako tráva a srdce mé je vyprahlé, take i jíst chléb svùj jsem zapomnìl. Od hlasitého
náøku svého vyzáblý jsem na kost. Podobám se pouštnímu ptáku, jsem jako sova v noci v rozvalinách domu. Nespal jsem, byv
jako ptáèe osamìlé na støeše. Kadý den mne tupí nepøátelé
moji a ti, kteøí mne „vychvalují“, proklínají mne. Popel jím jako
svùj chléb, nápoj slzami si øedím, kvùli hnìvu tvému a pro tvé
rozlícení, nebo pozdvihl ses proti mnì a srazil jsi mne. Moje
dny jsou jako stín nachýlený, a já vyschl jako seno. Ty však,
Hospodine, na vìky zùstáváš, a památka tvoje trvá od pokolení
do pokolení. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem, nebo èas
jest projevit nad ním milosrdenství; vdy nadešla vhodná
chvíle. Sluebníkùm tvým milý je toti kadý kámen jeho,
i nad prachem jeho mají lítost. A zaleknou se pohané jména
Hospodinova a všichni králové zemì báti se budou slávy tvé.
Zbuduje Hospodin Sion a ukáe se ve slávì své. Shlédl na modlitbu poníených a nezamítl prosby jejich. Nech zapsáno jest
toto pro pokolení následující, aby budoucí lid velebil Hospodina. Jeliko sklonil se Hospodin s výsosti svaté své, Hospodin
s nebe na zemi shlédl, aby vyslyšel sténání vìzòù, rozvázal
pouta synù umrtvených, aby zvìstovali na Sionu jméno Hospo-
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Knìz se vrací do oltáøe.
Hned na to almista:

Diákon zavírá svaté dvéøe.

Pojïte, pokloòme se…

(S poklonami; tøikrát)

Dále alm 50. (51.)

